
        

        

        """"והיה לכם לציציתוהיה לכם לציציתוהיה לכם לציציתוהיה לכם לציצית""""

        

        קונטרס בענייני התכלתקונטרס בענייני התכלתקונטרס בענייני התכלתקונטרס בענייני התכלת

        

        

        תתתתישיישיישיישישששששנה שנה שנה שנה 

        

        

  ב"עד לקראת פרשת שלח תש"ל בס"יו

"פתיל תכלת"י אגודת "ע
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        ננננ""""עעעעלללל
            דודדודדודדודרם בן רם בן רם בן רם בן 

        בן יששכר ושפרהבן יששכר ושפרהבן יששכר ושפרהבן יששכר ושפרה
        אאאא""""ע יז באב תשעע יז באב תשעע יז באב תשעע יז באב תשע""""נלבנלבנלבנלב

        ....הההה....בבבב....צצצצ....ננננ....תתתת
        

        
        
  

  !נכבדים קוראים
או תגובות  ת בענייני התכלובירורים מאמרים ולשלוח אהב ןוילנב להשתתף יםצורה

 "והיה לכם לציצית"מערכת לשלוח תדפיס ל קשיםמתב, למאמרים שנדפסו בגליון זה
  תדאגתבחר בין המאמרים ו תכרעהמ .ג"ח אייר תשע"עד ר ,91501 ירושלים 50257. ד.ת

  . נוכל להשתתף בהוצאותהצורךבמידת .  לעריכתם                           

        
  

  

  אייל פישלר: סדר ועריכה

  דפוס העיר העתיקה: הדפסה

  

  ב"עתש, ירושלים
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        ענייניםענייניםענייניםענייניםתוכן התוכן התוכן התוכן ה
        

 עיון והלכהעיון והלכהעיון והלכהעיון והלכה
        זזזז............................................................................................................ בציצית בציצית בציצית בציציתהתכלתהתכלתהתכלתהתכלתמספר חוטי מספר חוטי מספר חוטי מספר חוטי תשובה בעניין תשובה בעניין תשובה בעניין תשובה בעניין  �

         משה מרדכי קארפ משה מרדכי קארפ משה מרדכי קארפ משה מרדכי קארפבבבבהרהרהרהר
             מודיעין עילית מודיעין עילית מודיעין עילית מודיעין עילית,,,,ץ הגבעה הצפונית קרית ספרץ הגבעה הצפונית קרית ספרץ הגבעה הצפונית קרית ספרץ הגבעה הצפונית קרית ספר""""רב ומורב ומורב ומורב ומו

        ועודועודועודועוד, , , , מועדמועדמועדמועד    משמרתמשמרתמשמרתמשמרת, , , , בחגבחגבחגבחג    חגחגחגחג    הלכותהלכותהלכותהלכות    סססס""""מחמחמחמח

        חחחח.................................................................................... האם מעכב האם מעכב האם מעכב האם מעכב––––    שינוי במנין חוטי התכלת והלבןשינוי במנין חוטי התכלת והלבןשינוי במנין חוטי התכלת והלבןשינוי במנין חוטי התכלת והלבן �
        ב שיףב שיףב שיףב שיףווווהרב דהרב דהרב דהרב ד

        מודיעין עיליתמודיעין עיליתמודיעין עיליתמודיעין עילית, , , , ס דבש מסלעס דבש מסלעס דבש מסלעס דבש מסלע""""מחמחמחמח

        זזזזלללל............................................................................ חצי חוט תכלת חצי חוט תכלת חצי חוט תכלת חצי חוט תכלתתתתתם בטוויים בטוויים בטוויים בטוויי""""הרמבהרמבהרמבהרמבבעניין שיטת בעניין שיטת בעניין שיטת בעניין שיטת  �
        מיכאל חימימיכאל חימימיכאל חימימיכאל חימיהרב הרב הרב הרב 

        יתיתיתיתעילעילעילעילביתר ביתר ביתר ביתר , , , , כולל יחוה דעתכולל יחוה דעתכולל יחוה דעתכולל יחוה דעת

        סטסטסטסט............................................................................................................................................................................סדר עשיית ציצית עם תכלתסדר עשיית ציצית עם תכלתסדר עשיית ציצית עם תכלתסדר עשיית ציצית עם תכלת �
        שלום לוישלום לוישלום לוישלום לויהרב הרב הרב הרב 

        בני ברקבני ברקבני ברקבני ברק, , , , כולל חזון אישכולל חזון אישכולל חזון אישכולל חזון איש

        דדדדפפפפ........................................................................................................עיונים והערות בסוגיות ריש פרק התכלתעיונים והערות בסוגיות ריש פרק התכלתעיונים והערות בסוגיות ריש פרק התכלתעיונים והערות בסוגיות ריש פרק התכלת �
         רוז רוז רוז רוזדוד מנחםדוד מנחםדוד מנחםדוד מנחםהרב הרב הרב הרב 

        בני ברקבני ברקבני ברקבני ברק

        

        ילי דאגדתאילי דאגדתאילי דאגדתאילי דאגדתאממממ
        קאקאקאקא........................................................................................................................................................................................בראותם יחד תכלת מרדכיבראותם יחד תכלת מרדכיבראותם יחד תכלת מרדכיבראותם יחד תכלת מרדכי �

        מאירמאירמאירמאיריעקב יעקב יעקב יעקב     מרדכימרדכימרדכימרדכיהרב הרב הרב הרב 
        בני ברקבני ברקבני ברקבני ברק, , , , ''''בזבזבזבזייייפונפונפונפונכולל כולל כולל כולל 

        

        תגובותתגובותתגובותתגובות
            קיאקיאקיאקיא.... .... .... .... ))))לללל""""זזזז    דדדד""""כהראבכהראבכהראבכהראב    להעדיףלהעדיףלהעדיףלהעדיף    ,,,,החוטיםהחוטיםהחוטיםהחוטים    מספרמספרמספרמספר    בעניןבעניןבעניןבענין((((משובב נתיבות משובב נתיבות משובב נתיבות משובב נתיבות  �

        הרב אברהם ישעיהו רפמןהרב אברהם ישעיהו רפמןהרב אברהם ישעיהו רפמןהרב אברהם ישעיהו רפמן
        בני ברקבני ברקבני ברקבני ברק, , , , ))))נחלת רפאלנחלת רפאלנחלת רפאלנחלת רפאל((((כולל נחלת משה כולל נחלת משה כולל נחלת משה כולל נחלת משה 
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              *  
              *  
              *  
              *  

  עיון והלכה
              *  

              *  
              *  
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         משה מרדכי קארפ משה מרדכי קארפ משה מרדכי קארפ משה מרדכי קארפבבבבהרהרהרהר
        ועודועודועודועוד    ,,,,בחגבחגבחגבחג    חגחגחגחג    הלכותהלכותהלכותהלכות    סססס""""מחמחמחמח; ; ; ;  מודיעין עילית מודיעין עילית מודיעין עילית מודיעין עילית,,,,ץ הגבעה הצפונית קרית ספרץ הגבעה הצפונית קרית ספרץ הגבעה הצפונית קרית ספרץ הגבעה הצפונית קרית ספר""""רב ומורב ומורב ומורב ומו

        מספר חוטי התכלת בציציתמספר חוטי התכלת בציציתמספר חוטי התכלת בציציתמספר חוטי התכלת בציציתתשובה בעניין תשובה בעניין תשובה בעניין תשובה בעניין 

 העמל רוב מאד וניכר בהם והתענגתי, נכוחים דבריו וראיתי, מכתבו בלתייק

 דבתכלת מוכח' דבתוס דבריו צדקו, דברים של ולגופן. חספא לדלות והיגיעה

 נראה ואמנם, תכלת שכולה דטלית מסוגיא מוכח וכן, מטין וכן, לבן יוצא אינו

 עושין דאין חדא .ל"ז' ראשו רוב דעת שזו אף' כהתוס עושין דאין הסיבה דזוהי

 איוצ' להתוס דגם ועוד, הלבן במצוות דמחסרין ואפשר, לחומרא רק לקולא כן

' ובפר', כתוס ל"ס התכלת פ"דבר י"רש וכן, ב"וברע ג"בסמ כדמוכח אחד בחוט

" תכלת של חוט "מקום בכל' הגמ פשטות וכן. פוטר תכלת של' א חוט' כ שלח

 הרי פ"ועכ. ק"בזוה וכן, ]בובר' הו [תנחומא ובמדרשים. פט ובחולין. יז בסוטה

, לבן חוטין' מב ותרי צ"שא וכיון, משלימין הגדילים דלשיעור' בתו מבואר

. הגדילים למצוות לו ועולה, בלבן חיסר לא, ד"כראב או ם"כרמב עביד אי בודאי

 ם"הרמב' דכ חדא .בלבן חיסר דלא נראה ד"כהראב עביד אי ם"להרמב כן וכמו

 בעי לא' מהת ודאי דהא' ב, התורה מן התכלת חוטי מנין דאין, ציצית' הל ריש

 ל"דס רק, א"הגר' לגי תצא כי' ובפ, שלח' פר בספרי כמבואר לבן חוטי' ב אלא

 תכלת פתיל שזהו תכלת הכריכה חוט רק ל"הו דכופלין דאחר ם"להרמב

 מ"ומ. שלמין חוטין' ב הן התכלת חוטי עיקר אבל, שם מ"המרכה וכדביאר

 תכלת דפתיל דבריו דמסתברן, בזה ם"כהרמב לעשות דמי שפיר באמת ד"לענ

 בכל כמותו הלכה', כתוס עושין דאין מאחר וגם, י"המשכנ וכדביאר הכורך חוט

 פ"ע גם אריב צ"בספד א"הגר ורבנו. לדבריו תואמין הקבלה דדברי וגם, מקום

' א פתיל שרק ולומר', מתוס לאפוקי כוונתו, עיקר וכן' שכ מ"לרע' ובפי, ק"הזוה

, כן שעושה למי זה וכל. בלבן למעט שלא, ם"כהרמב לעשות סיבה גם וזו, תכלת

 וכן, א"שליט מרן וכהוראת טעמים מכמה תכלת לעשות לחייב אין ד"לענ אבל

. ובמדרשים הברכה וזאת בספרי ל"חז פשטות שכן א"שליט ק"הגרח דעת

 ובודאי, א"שליט ממרן ששמעתי וכמו בצינעה יעשה ולהדר כן לעשות והרוצה

  .רב שכרו מצוה להידור כן ועושה כן לו שיצא מי

  קארפ מרדכי משה, התורה בברכת  
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        ב שיףב שיףב שיףב שיףווווב דב דב דב דהרהרהרהר
        מודיעין עיליתמודיעין עיליתמודיעין עיליתמודיעין עילית, , , , ס דבש מסלעס דבש מסלעס דבש מסלעס דבש מסלע""""מחמחמחמח

         האם מעכב האם מעכב האם מעכב האם מעכב––––    שינוי במנין חוטי התכלת והלבןשינוי במנין חוטי התכלת והלבןשינוי במנין חוטי התכלת והלבןשינוי במנין חוטי התכלת והלבן

ראשי ולנוחות המעיין הרי ,  זה נבוא לבאר בארוכה את הנושא שבכותרתבמאמר

  : ז אותיות המאמר"נידון ביפרקים ל

        האם יש קפידא במנין חוטי הלבן לעומת התכלתהאם יש קפידא במנין חוטי הלבן לעומת התכלתהאם יש קפידא במנין חוטי הלבן לעומת התכלתהאם יש קפידא במנין חוטי הלבן לעומת התכלת

 ויש לדון האם יש .ן חוטי התכלת הנדרשים תמצית דעות הראשונים במני....אאאא

תחילה יש לברר האם יש קפידא במנין חוטי . חשש הפסד בשינוי מהמנין הראוי

  . הלבן המשלימים למנין הכללי של חוטי הציצית

ובדעת (במשמעות חוטי התכלת ' י והתוס"ם לרש" ההבדל המהותי בין הרמב....בבבב

ל בהקפדה על מנין חוטי "ון הנ יש לתלות בזה את הנידרהולכאו. )ד בזה"הראב

  .הלבן

וכן (מוכח שההקפדה היא בין במנין חוטי התכלת ובין בחוטי הלבן '  מהתוס....גגגג

  .)נראה ביראים

וכמו (ל שאין קפידא דוקא בשבעה חוטי לבן ש לומרם י" אליבא דהרמב....דדדד

, ) שאין הכרח שיהיה דוקא חצי חוט צבוע,ב" עשהוכיחו האחרונים מעירובין צו

ויש . סתמא צובע תכלת רק את ההכרח וממילא כל הנותרים הם לבןאלא דב

שאין אנו "וכן ( תורהם שאין לחוטי הענף מנין מה"לפרש בזה את לשון הרמב

  .)"מצווין לצבעו

שאם אין לו , ם"י אבוהב אליבא דהרמב" בדברי המהרי זה ביאור נפלא לפ....הההה

יו מודה ביסוד י שהשיג על"ואפשר שגם הב. תכלת מטיל רק שני חוטי לבן

שאין חוטי התכלת משלימים למנין הכולל יש הכרח כודוקא , ל"הדברים הנ

  . בשבעה חוטי לבן לכל הפחות

ש וביותר י. הן מסתימת לשונו והן מסברא, ד אין הכרע בזה" גם בדעת הראב....וווו

שהילפותא להוסיף שלשה חוטי לבן היא רק לגבי ,  לפי מקור דבריו בספרילומר

  . )בשם הספרי'  בלשון התוסו נראהוכ(כללות הציצית 
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, י בדבריו דלא נחית להכריע"פירוש הב. ג שני לבן או שלשה" הסמשון ל....זזזז

 שזוהי גם שיטת ש לומרולפי האמור י, ש שאין קפידא בדבר" הערוהרושופי

, ל לבןוג בדין גרדומין כשהטיל הכ"יש להעיר בזה מדברי הסמ. ד עצמו"הראב

 שאין בזה סתירה לשיטת ש לומרוי. אחד שלםדבשני חוטים נחשב כמין 

ג אין זה משום שנחשב כמין שלם אלא שיעור " דלהסמש לומר ועוד י,ד"הראב

  .)ג במנין החוטים" קשה לעמוד בבירור על דעת הסמכל מקוםומ(בחשיבות גרידא 

  יכולים חוטי התכלת לשמש גם למצות לבןיכולים חוטי התכלת לשמש גם למצות לבןיכולים חוטי התכלת לשמש גם למצות לבןיכולים חוטי התכלת לשמש גם למצות לבן    האםהאםהאםהאם

כמו אם היו , ום מצות לבן שחוטי התכלת היתרים מועילים לקיש לומר י....חחחח

ובזה מיושבת משמעות השאילתות שבכל החוטים מטיל . צבועים בצבע אחר

היינו מצד עיקר דינם וכפי " והשבעה לבן"ם "ולשון הרמב. תכלת לכתחילה

  . סתמא דמילתא

 יש רהולכאו.  הוכחת הקרן אורה מדעת רבי שאין התכלת מועילה לקיום לבן....טטטט

אין , דלרבנן דכל חד לחודיה משמע, יש מקום לחלק. ללמוד מדבריו גם לרבנן

הלבן אינו " המשנה י זה לשוןולפ(צורך בעמידתם כשני מינים חלוקים דוקא 

  .)היינו לגבי צורת החוטים ולא לגבי הקיום, "מעכב את התכלת

 יש לפרש שאין זו אלא רשות לתת גם מין רה לכאו.בדין טלית שכולה תכלת ....יייי

וכן מוכח , וקא בעינן שני מיניםוי מוכח דבד"מרש אבל ,אחר מלבד התכלת

  . ם"מהרמב

דלרבנן באמת מועיל התכלת גם , בסוגיא שם'  אפשר שיש לפרש בדברי התוס....יאיאיאיא

 אבל קשה להעמיד ,)ובזה מיושבת הערת הקרן אורה על דבריהם(עבור הלבן ב

  .י מוכח שאינו מקיים בזה גם מצות לבן"וגם בחינוך ובב, על זה יסוד לדינא

      האם חוטי התכלת הבאים במקום הלבן מועילים להשלים לשיעור גדיליםהאם חוטי התכלת הבאים במקום הלבן מועילים להשלים לשיעור גדיליםהאם חוטי התכלת הבאים במקום הלבן מועילים להשלים לשיעור גדיליםהאם חוטי התכלת הבאים במקום הלבן מועילים להשלים לשיעור גדילים

 חוטי התכלת היתרים משלימים לשיעור גדילים לקיום מצות ל כל פנים ע....יביביביב

וכן , לגבי מצות לבן' וכעין זה כתבו התוס.  החינוךפרי ובס"כמפורש ברש, תכלת

 פיחת בחוטי  אםל וחומרוק. לגבי חוטי לבן פסולים המשלימים למצות תכלת

שמועילים חוטים אלו להשלים לשיעור גדילים לקיום מצות , התכלת מהראוי

  . לבן
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ד להצריך חוטים מצבע "ם והראב"י והרמב" יש להוכיח כן גם משיטת רש....יגיגיגיג

.  להשלים לגדילים במקום חוטי התכלת מועיל גם קלא אילןף על פי כןוא, הבגד

ודאי ואבל גם לדעתו ב, ים כאלוג באמת דלא מהני לזה חוטים פסול"דעת הסמ

ויש (כשם שמועילים חוטי לבן במקום תכלת , מועילים חוטי תכלת במקום לבן

  .)שיש לכולם דין לבן, ג"א בדעת הסמ" כן גם לפי סגנון החזולומר

אבל כשהנושא הוא לגבי ,  אמנם לפי טעם זה אינו מקיים אלא מצות תכלת....ידידידיד

אם יוסיף ובין אם יפחות אין בידו אלא אחד הרי בין , הספק במנין החוטים הראוי

 לפיה מקיים שניהם ל כל פניםשע, ומוטב לתפוס כאחת השיטות. מהמינים

  . כראוי

  משנהמשנהמשנהמשנה ם והכסףם והכסףם והכסףם והכסף""""בדעת הרמבבדעת הרמבבדעת הרמבבדעת הרמב

ולא , דהיינו בגרדומין, "הלבן אינו מעכבת את התכלת"ם לגבי " בדברי הרמב....טוטוטוטו

קום לתכלת אלא מפני שאין מ,  משנהתירוץ הכסף. הינקט לגבי תחילת העשי

דעת כמה מרבותינו האחרונים דהיינו אפילו כשעושה שמונה חוטי . כשיש לבן

  . תכלת

ם שאם אין לו לבן עושה " בדעת הרמבתב כ)י"וכן בב(עצמו ף משנה  הכס....טזטזטזטז

ל וחומר ם משום דאתי בק" דלא נקטיה הרמב, כוונתו שםרהולכאו. תכלת לבדו

משום דלא , ע והיד הקטנה" הרדרושיפ. אבל יש בזה דוחק. ית לבן לבדוימעש

 אסור ללבוש בתכלת אי גוונאובכה(יה גם לבן ישכיחא שלא יהיה בתחילת העש

 הדין ל כל פניםוע,  כן)זהרוץ בתי(ף משנה י והכס"ואפשר שגם כוונת הב. )לבדו

  .  מצות תכלתל כל פניםמפורש בדבריו שמקיים בזה ע

מאי שנא מלבן , ם לתכלת בלא לבןל שאין מקו" יש לעמוד בעיקר הסברא הנ....יזיזיזיז

 מצות ל כל פניםם גופא דמקיים בזה ע"ויש להוכיח גם מלשון הרמב. בלא תכלת

 אינה אלא כשנותן פתיל )בתירוצו הראשון(מ "ונראה שגם כוונת הכס. תכלת

ודאי מקיים בזה מצות ואבל אם מטיל שמונה חוטי תכלת ב, תכלת בלא ענף

 אין לפקפק כלל על הנוהגים לצבוע חוט שלם ולכן למעשה. ל כל פניםתכלת ע

   ).'י ותוס"או שני חוטים כרש(ד "כהראב
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        האם יש קפידא במנין חוטי הלבן לעומת התכלתהאם יש קפידא במנין חוטי הלבן לעומת התכלתהאם יש קפידא במנין חוטי הלבן לעומת התכלתהאם יש קפידא במנין חוטי הלבן לעומת התכלת

שלדעת ,  ידועה מחלוקת רבותינו הראשונים במנין חוטי התכלת לעומת הלבן....אאאא

המצוה היא לתת שני חוטי תכלת ושני ) ובעוד מקומות. מנחות לח(' י ותוס"רש

ם "ולדעת הרמב. )ונכפל כל אחד מהם לשנים דהיינו ארבעה וארבעה(חוטי לבן 

ולדעת . והשבעה לבן, אחד משמונת החוטים תכלת) ו"ב וה"א ה"ציצית פ' הל(

ולמעשה בהכרח יש לתפוס . ש"ע. שני חוטי תכלת והששה לבן) שם(ד "הראב

שש הפסד ויש לדון האם לפי השיטות האחרות יש בזה ח, כאחת השיטות דוקא

 מפני שמוסיף בחוטי התכלת הנדרשים על חשבון חוטי )מאשר אלמלא התכלת(

ונמצא שאינו מקיים בזה מצות , או מפני שפוחת בחוטי התכלת מהנדרש(הלבן 

 .)ומאידך גם שמונה חוטי לבן אין בידו, תכלת
שכנגד (ותחילה יש לברר האם מנין חוטי התכלת לעומת הלבן יש בו קפידא 

או שמא אין , )ל חוטי התכלת צריכים כל השאר להיות חוטי לבןמנין זה ש

ואין קצבה בחוטי הלבן , הכוונה אלא שלא לפחות ממנין זה בחוטי התכלת

  .1)הנכפלים לשמונה(חוטי הציצית ' המשלימים למנין הכללי של ד

                                                  
לית , מעות לצבע הבגדשאין מש) ב" עמנחות לח(דלרבא ) רפ' ג סי"ח(א "הרשב' בתשו'  ועי1

דהלבן ) א" עלח(' וזוהי גם דעת התנא דמתני. ליה כלל ילפותא דהכנף מין כנף לגבי צבע החוטים
ומבואר מדבריו שגם . ש"ע]. ומשמע דהיינו גם כשצבע הבגד אינו תכלת[אינו מעכב את התכלת 

ח "יצא אפילו ידאבל עדיין היה ראוי שלא , אם אין התכלת והלבן מעכבים זה את זה מצד עצמם
ובהכרח , )"לבן"' דהיינו מצבע הבגד הנקרא בלישנא דמתני(תכלת אם אינו מטיל גם ממין הכנף 

  . ק לא ילפינן מהכנף לגבי צבע החוטים"דלת
 ואין כלל מצוה )לקיום מצות תכלת(ולפי דבריו נמצא דלרבנן יכולים כל החוטים להיות תכלת 

בהכרח דילפינן , כי דוקא לרבי דמעכבים זה את זה. )גדבין לבן ובין צבע הב(במין אחר דוקא 
ומוראיתם אותו , ])ולאו דוקא מצבע הבגד[דהיינו לבן או שאר צבעונין (מהכנף גם לגבי הצבע 

אבל לרבנן דוראיתם אותו כל חד . )א" עשם לח' ש בגמ"כמ(משמע עד דאיכא תרוייהו בחד 
פ שאין כל החוטים צריכים להיות "ואע. ןאין במשמעותו כלל להצריך מצות לב, לחודיה משמע

דהתכלת אינו מעכב את ' וכדינא דמתני, ואפילו יהיו כול מצבע אחר קיים מצות ציצית(תכלת 
אבל לא הקפידה התורה על מין אחר מלבד , היינו משום דמין הכנף אינו בדוקא תכלת, )הלבן

אות (ת השאילתות דלקמן ואפשר שזוהי גם דע. )אפילו כחלק משלמות המצוה גרידא(התכלת 
  ולאו דוקא משום שהחוטים היתרים משמשים לקיום(שיכולים כל החוטים להיות תכלת , )'ח
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והעמק ברכה ) ק יא"קכז ס' סי(ב בהעמק שאלה " והנה כבר עמדו בזה הנצי....בבבב

במשמעות ' י והתוס"ם לרש"על ההבדל המהותי בין הרמב, ועוד) 'א' ציצית סי(

ם שהתכלת אינו אלא אחד מן השמונה "כי לדעת הרמב. התכלת לעומת הלבן

. תפקידו הוא להיות החוט הכורך את הענף שהוא הלבן, )דהיינו חצי חוט(

 שיעשה על הכנף ענף יוצא, נמצאו במצוה זו שתי ציוויות ":)ג"א ה"פ(וכלשונו 

' י והתוס" לדעת רשה שאין כןומ. ש"ע". ושיכרוך על הענף חוט תכלת. ממנה

ובדעת . וסיעתם חוטי התכלת הם מעיקר הענף והציצית עצמה כמו הלבן

אלא , ם" בדעתו כהרמבתבבהעמק שאלה שם שכ(ד יש פנים לכאן ולכאן "הראב

מצות  למד מדבריו לגבי הכריכות ד]שם[ולעומתו העמק ברכה . שהוא חוט שלם

). יג'  במשכנות יעקב סייין עודוע. ש"ע. התכלת אינה תלויה כלל בכריכה

, וסיעתם אפשר שאין החלוקה בין הלבן והתכלת מעכבת'  לדעת התוסרהולכאו

ה ומ. )ל דבדוקא הוא שיהיו שניהם שוים"אם כי י(כיון שהכל מעיקר הציצית 

רשים שבעה חוטי וכנגדם נד, ם שאינו אלא החוט הכורך" לדעת הרמבין כןשא

  .לבן לענף

  

יש לדייק שיש קפידא במנין זה בין לגבי חוטי הלבן . לח'  אכן מלשונות התוס....גגגג

דגדיל שנים גדילים ", ש בתחילת דבריהם שם"וכמ. ובין לגבי חוטי התכלת

ומשמע שגם חלוקה זו ביניהם היא , " שני לבן ושני תכלתדרשינן מיניהדרשינן מיניהדרשינן מיניהדרשינן מיניהארבעה 

ס שלנו מצריך דוקא שני חוטי "בסוף דבריהם שהשועל זה כתבו (מכלל הדרשא 

                                                 
כליל תכלת ' בס' ועי. )אלא מקיים בכולם מצות תכלת ואין צורך בלבן, כ שם"מצות לבן כמש

  ).אות סט(
 כשלעצמו מלבד )דהיינו לבן ושאר צבעים(מ לדעת שאר הראשונים יש מצוה במין הכנף "ומ

פ "ואם מטיל כל החוטים תכלת מקיים בזה עכ, אלא דלרבנן אינו מעכב את התכלת(התכלת 
 ילפינן )לחלק בין סוגי הבגדים(א עצמו שם סיים דלדידן דלית לן דרבא "וגם הרשב. )מצות תכלת

 אבל עדיין יש. )אלא כל צבע במשמע, צ דוקא מצבע הבגד"אבל א(מהכנף לענין צבע החוטים 
וכמו כן שמא חוטי התכלת היתרים יועילו (לדון האם חלוקת מנין החוטים ביניהם לעיכובא 

 . )'כדלקמן אות ח, למצות לבן
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מנלן דבעינן שני חוטין לבן ושני חוטין "וכמו כן בשלהי דבריהם דנו . )2תכלת

ל כיון דתרי מיני "וי. מהאי' אפילו חד מהאי וג, דילמא אגדילים קפיד קרא, תכלת

ופתיל משמע תרי , ועוד פתיל תכלת כתיב. סברא הוא שיהיו שוין, בעי רחמנא

ומשמע הן מהלשון והן . ש"ע". 'דקדיש טפי וכו, ולבן נמי לא פחות מתרי' וכו

וכן . שההקפדה בזה היא בין לגבי מנין התכלת ובין במנין הלבן, מתוכן הדברים

שיש משמעות , ת לגבי גרדומין"בשם ר) ה אלא"ד: לח(מוכח גם מדבריהם 

ין אחד שלם להחשיב כמ, במנין חוטי התכלת לעומת הלבן גם כשאין תכלת

 דארבעה ]א" עדף רכב, תא' סי[יראים ' וכמו כן לפי המבואר בס(. לעומת חברו

ועוד ארבעה תכלת . וכולם לבן, היינו ארבעה ראשים, חוטים דילפינן מגדילים

פירוש תן תכלת , היינו מפני שאמרה תורה ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת

ן להרבות בחוטי הלבן יותר ש ובודאי שלפי זה אי"ע. בלבן כשיעור הלבן

  . )'ל דסברא הוא וכו"הנ' וכעין דברי התוס. וגם לא להיפך, מהתכלת

  

כי , ם אין הכרח מסברא שיהיו כל חוטי הענף לבן" ומאידך אליבא דהרמב....דדדד

אבל עדיין אפשר שגם הענף יכול , אמנם עיקר התכלת הוא לכרוך את הענף

ואין זה (ו ממין הכנף דהיינו לבן ולאו דוקא כול,  תכלת)פ בחלקו"עכ(להיות 

                                                  
כמובא ('  בהכרח מתפרש מה שדנו שם מנלן דבעינן שני חוטי לבן ושני חוטי תכלת וכוי זה ולפ2

אלא קושייתם היא . ליםשאין זה סותר לדבריהם הראשונים שגם זה מכלל הילפותא מגדי, )בסמוך
דילמא אין , שיש בו עצמו שני שיעורים שוים, מנלן לפרש כך את השיעור הנלמד מגדילים

  .מהאי' ואפילו חד מהאי וג, הכוונה בו אלא לשיעור הכולל של חוטי הציצית
ואפשר עוד דדוקא לפי מה שנקטו שם בתחילת דבריהם שאם אין את אחד המינים אינו נותן 

נמצא שהדרשה מגדיל שנים גדילים ארבעה משמעותה מתייחסת לכל אחד ,  השניתחתיו מהמין
כמו (אבל לפי מסקנתם . )שביחד הם ארבעה(דהיינו שנים לבן ושנים תכלת , מהמינים בפני עצמו

ופירשו את המקור ',  דלא מיפטר בתרי חוטי לחודייהו עד דרמי ד)י"שהביאו מתחילה בשם רש
נמצא שעיקר הילפותא מתייחסת , בין יש בו מין אחד או שנים, םלזה מדרשה זו דגדיל גדילי

ולכן דוקא לפי זה הקשו מנלן דבעינן , לכללות חוטי הציצית ולא לחלוקה בין המינים שבתוכה
, ס שלנו חולק על הספרי"ולפי זה מה שסיימו שם שהש(. דוקא שני חוטי לבן ושני חוטי תכלת

גדילים ' תצא בפס' ב פר"בעמק הנצי' ועי.  גדיליםל דגדיל"בהכרח אין כוונתם להדרשה הנ
 ).תעשה לך
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ם "וגם מלשון הרמב. )3נחשב כחסרון בקיום מצות הלבן אם אין כל הענף ממנו

אין הכרח שיש בזה קפידא , "שיהיה חוט אחד מהשמונה תכלת והשבעה לבן"

,  רק את ההכרח)שדמיה יקרים(אלא דבסתמא צובע בתכלת , 4על מנין חוטי הלבן

' שמהגמ, והרי כבר העירו האחרונים(. הם לבןוממילא כל שבעת הנותרים 

דאם לא כן הרי חזותו ,  משמע שהחוט כולו צבוע בתכלתב" עבעירובין צו

ואם אמנם יש ללמוד משם . מוכחת עליו שנצבע עבור הציצית ולא לגלימא

ם "נמצא בהכרח שאין כוונת הרמב, פ חוט התכלת יכול להיות צבוע כולו"שעכ

שהרי לא חילק בזה , כ אפשר דפחות מששה נמי"וא, בדוקא שבעה חוטי לבן

  .)5ם"הרמב

ואין לחוטי הענף מנין ) "א"שם ה(ם "ואולי יש לפרש בזה גם את לשון הרמב

, ת לחוטי הכנף"דבודאי יש מנין מה, מ שם התקשה בדבריו"והכס, "מן התורה

, )ו"שם ה(ם עצמו "כמבואר גם ברמב, דהיינו ארבעה חוטים הכפולים לשמונה

. ש"ע. )ונחשב כמפורש בתורה(ת מהדרשא דגדילים "דהיינו מה' וכח בגמומ

אבל לפי . 6ם"ורבותינו האחרונים כתבו בזה דרכים שונות בביאור דברי הרמב

אלא למה שהקדים שם שהענף , האמור אפשר שאין כוונתו בזה לכללות הציצית

ף בחוטי התכלת כי גם אם יוסי, ולחוטי הלבן אין מנין מן התורה. הוא הנקרא לבן

                                                  
מ "מ, )'י-'אות ט(כדלקמן , ם לא מועילים חוטי התכלת לקיים בהם מצות לבן" וגם אם להרמב3

 .מקיים בזה מצות לבן ותכלת כתיקונם, כל עוד יש בענף גם חוטי לבן מלבד התכלת
אחד , מטבע נכון יותר לפרש דדוקא קאמר ואמנם מסתמא כיון שפירש בהדיא את שני צדדי ה4

כ "ובפרט שיש לזה טעם משום דדמיה יקרים כמש(אבל אין בזה הכרח . תכלת ושבעה לבן
ד בסמוך לדייק "כ בס"ובפרט לפמש(ואין לזה משקל כנגד ההוכחות דלאו דוקא קאמר , )בפנים

 .)כן מלשונו גופא בתחילת הענין
לקיום מצות ( דאפשר דמהני התכלת הנוסף במקום הלבן )'אות ח(ד "ת לקמן בס" ואמנם לפמשי5

כי גם אם צבוע כולו תכלת מועיל חציו לתכלת וחציו , בעירובין שם' אין הוכחה מהגמ, )לבן
 . ת"ת שם בעזהי"כמשי, אבל יש בזה עיקולי ופשורי. ללבן

, ) הלבןם מנין קצוב לחוטי"שלא להצריך אליבא דהרמב( ואין מדבריהם סתירה לעצם הדברים 6
נ על "א(ולאו דוקא לגבי מצות לבן שבו , ם על כללות חוטי הענף"אלא שפירשו בכוונת הרמב

 . )כללות חוטי הציצית עם הפתיל
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ובלבד שיהיה גם ענף , 7להשלים לשיעור הכולל של ארבעה חוטים שפיר דמי

וזה הענף הוא הנקרא "ם שם "ואולי מתבארת בזה גם לשון הרמב( 8דהיינו לבן

 חוטי הלבן ]ח"ב ה"פ[ם "והרי להרמב. מפני שאין אנו מצווין לצבעומפני שאין אנו מצווין לצבעומפני שאין אנו מצווין לצבעומפני שאין אנו מצווין לצבעו, לבן

לא דסגי במעט חוטים בצבע א. דהיינו ממין הכנף, צריכים להיות מצבע הבגד

ולכן לא הדגיש שם . )9וכללות הענף איננו מצווים לצבעו תכלת דוקא, הכנף

עד לסדר עשיית הציצית , ם כלל את הקיצבה במנין חוטי התכלת והלבן"הרמב

אלא שאין חיוב לצבוע יותר מחוט , מפני שאין קצבה זו לעיכובא, )'שם הלכה ו(

המובאת ,  דבריו בתשובתו לחכמי לונילוכך יתפרשו גם(אחד מן השמונה 

  . 10)מ ובמגדל עוז שם"בכס

  

ם שאם ""שדקדק מדברי הרמב, י אבוהב"בשם המהר) ב"יא סי' סי(י "בב'  ועי....הההה

צ להטיל לבן גם במקום "וא( בלבד )כפולים(אין לו תכלת יטיל שני חוטי לבן 

) ט" הא"פ(ם המפורשים "י הוכיח לעומתו מדברי הרמב"והב. )התכלת החסר

ם לא "שהרי להרמב, ובכלל השגתו העיר. )כפולים(שצריך להטיל ארבעה חוטים 

י אבוהב צריך "כ אפילו למטוניה דהמהר"וא, היו מטילין תכלת אלא חוט אחד

אבל לפי המבואר יש . ש"ע. )כמו בהיות התכלת(להטיל לפחות שבעה חוטי לבן 

הכרח בשבעה חוטי לבן ם אין "כי גם להרמב, י אבוהב"טעם נכון לדברי המהר

                                                  
ולא כדין המוסיף על שני חוטי התכלת ( דהיינו שיועיל לקיים בזה בין מצות לבן ובין תכלת 7

שמועיל להשלים לגדילים רק , ]ל דלא אמרינן בהו לא יהא אלא לבן"את[' י ותוס"אליבא דרש
 ).א"י-' טיותכדלקמן אות, לקיום מצות תכלת

ם "ובפרט לפי דרכו של הרמב, פ חצי מהציצית לבן" ואמנם היה מסתבר שצריך להיות לכה8
מ לפי דרך זו נמצא שלא הגביל "מ. ל"הוא הלבן דוקא כנ, דהיינו הענף, שעיקר מהות הציצית

בביאור ' ע בסמוך אות ה"וע(. ע"וצ, חוט אחד לבן מהני' אפיומשמע , ם את השיעור בזה"הרמב
 .)ל"וי, י אבוהב"דברי המהר

ב "ש[ובפרט לדעת בעל העיטור (מ אם גם לדעתו אין החיוב בצבע הבגד אלא מדרבנן " ומ9
יתכן לפרש לשון זו גם לפי , ) דלעולם לבן קודם לשאר הצבעונין]ה"ס' ט' סי[י " המובא בב]ב"ח

אלא שיש כנגד זה הוכחות מדבריו (דמהני הטלת חוטי תכלת עבור לבן '  אות חהמבואר לקמן
 .)' אות ישם ו שיתבארוכמ, דלא מהני במקום לבן

 .)אבל אין לזה הכרח(ל שמנין זה בחוטי הלבן הוא מדרבנן " ולכל היותר י10
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אלא כדי להצטרף עם התכלת לשיעור שלם של גדילים שהוא ארבעה (דוקא 

שהרי אחד (ה אין צורך בטלית זו בשמונה חוטים "וכיון שבלא, )חוטים כפולים

ם "ומסתבר שגם להרמב. די בשיעור חוטי לבן המעכב, )מהם הוא תכלת ואין לו

 )י תכלת המשלימים לשיעור גדיליםפ כשאין חוט"ועכ(אין לפחות בחוטי הלבן 

לפי ' וכעין מה שכתבו התוס(דהיינו שני חוטים כפולים , ממחצית השיעור השלם

  .)בין לגבי התכלת ובין לגבי הלבן, דרכם במהות התכלת

י מודה ליסוד הדברים במנין חוטי הלבן שאינו מוכרח "ומאידך אפשר שגם הב

זה מקום אלא כשמצטרף אליהם אבל לדעתו אין ל, להיות שבעה חוטים דוקא

אבל אם בא לפחות מן המנין הכולל מפני . התכלת ומשלימם לשיעור ציצית שלמה

אי אפשר לפחות , )צ להטיל לבן במקום התכלת"אפילו אם אמנם א(חסרון התכלת 

ולא ניתן לקיים בו מצות , אלא חוט אחד שהוא המנין המעכב בקיום מצות תכלת

ם להצריך גם בזה שמונה חוטים "י מדברי הרמב"במ מאחר שהוכיח ה"ומ(לבן 

וסיעתם להצריך להטיל לבן ' י ותוס"אין מקור מדבריו לחלוק על הנחת רש, ל"כנ

ולאו דוקא מפני הטעם שכתב . גם במקום התכלת החסר להשלים לשיעור גדילים

. כ ראשו ארוך שיהא נכפל ליעשות חוט שמיני"שאין השביעי עומד אא, י שם"הב

ש "וכ, לכן בפשטות גם בחוט שמיני זה צריך שיעור כשאר חוטי הציציתו. ש"ע

  .)ם שם"כמשמעות סתימת דברי הרמב, להיות יוצא מן הגדיל

  

ובפרט מאחר (הן מסתימת לשונו , ד אין בזה הכרע" וגם אליבא דהראב....וווו

ואם בדברי , ם שהאחד תכלת והשבעה לבן"שהעמיד את דבריו על דבריו הרמב

ד להתפרש כן "יכולים גם דברי הראב, וונה לעיכובא במנין הלבןם אין הכ"הרמב

כי בין אם לדעתו משמעות התכלת לעומת הלבן היא , והן מסברא, )בריוח

ובפרט . ת"ת בעזהי"יש מקום לצדד לכאן ולכאן כמשנ' ם ובין כהתוס"כהרמב

אפשר שאין עיכוב אם יצטרף לחוטי , לגבי החוט הנוסף בלבן לעומת התכלת

  .)11'כמו לשיטת התוס, ס לא יהיו בציצית חוטי תכלת יותר מהלבן"וסו( התכלת
                                                  

 ,)ףפתיל תכלת לעומת ציצית הכנף ממין הכנ( ויש בזה גם טעם לפי שמותם בלישנא דקרא 11
והשאר צריך להיות ממין , )א" עלח' כמבואר מדברי התוס(שהפתיל יכול להיות אחד או שנים 

 . )דהיינו לבן(הכנף 
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) פ ועשו להם ציצית"עה(שלח ' ל כן לפי מקור הדברים בספרי פר"וביותר י

שעיקר השיעור , ])פ גדילים תעשה לך"עה[תצא ' א גם בספרי פר"הגר' ולגי(

'  התוסש גם"וכמ(דמפתיל משמע חוט אחד , בפרטי החוטים נאמר לגבי התכלת

והילפותא להוסיף שלשה חוטי לבן היא , ) בביאור דברי הספרי שםא" עלח

ל דמגדילים לא שמעינן אלא על כללות הציצית דלא סגי "וי. מהפסוק גדילים

וזוהי גם ( 12אבל אין בזה ילפותא על מנין חוטי הלבן דוקא, )תכלת(בחוט אחד 

דהיינו שאינו , "הניהניהניהניממממדחוד אחד מתכלת " דמהספרי משמע א" עלח' לשון התוס

  . )וכאמור, אלא שיעור למטה

  

שתים של לבן , ארבע חוטין נותנים בכנף", כתב) ב"ח ע"דק, ע כו"מ(ג " והסמ....זזזז

) ס יא"ר(י "ופירש הב. 'וכו"  שלשה של לבן ואחד של תכלתאואואואו, ושתים של תכלת

בל א. ש"ע. 'דלא בעי למיחת לפלוגתא במילתא דלא נפקא לן מידי בהאי זימנא וכו

ולא כמשמעות , ג אלו שאין קפידא בזה"למד מדברי הסמ) ב"ס' ט' סי(ש "בערוה

ובאמת אין הדברים רחוקים מדברי  (ש"ע. דשני חוטי תכלת בעינן לעיכובא' התוס

ג גם צורה זו של שנים "ל דמשום פלוגתא דרבוותא הביא הסמ"כי אמנם י, י"הב

ולפי . )ד שלשה ואחד"אבל דוקא מפני שאין בזה חשש הפסד גם למ, ושנים

 אין )ם"ואפשר גם להרמב(ד גופא "אלא גם להראב, המבואר אין זו שיטה נוספת

   .)פ כל שיהיו שני חוטי לבן"ועכ( 13בזה קפידא אם יתן חוט אחד תכלת או יותר

שאין להכשיר , ת"כר) ד"ח ע"דק, שם(ג "ואמנם לגבי גרדומין נקט הסמ

 גם א מינהונפק.  מהמינים שלם אלא כשנשאר אחד)בנשתייר כדי עניבה(

. ש"ע. שלא להכשיר אלא כשנשארו שני חוטים שלמים, כשמטיל הכל לבן

 אין לתלות את השיעור )ם"או כהרמב(ד "ל במנין החוטים כהראב"אי ס' ולכאו

ל שגם לענין זה יש "אבל י. )יח' ש המשכנות יעקב סי"כמ(בשני חוטים כלל 

                                                  
מנין לרבות רביעית של , זה לבןזה לבןזה לבןזה לבןגדילים ", תצא שם' א בספרי פר" ויש לדון בזה מגירסת הגר12

 . ת"וכמשנ, ל דלאו דוקא כולם לבן"מ י"ומ. 'וכו" תכלת
אבל ). 'אות ח(נו מפני שחוטי התכלת הנוספים עומדים במקום לבן כדלקמן  ואמנם אפשר דהיי13

ניחא טפי לפרש בדבריו שגם משום מצות התכלת , ג בעיקר דין לבן ותכלת"כיון דמיירי הסמ
 . ת"כמשנ, גופא אין בזה קפידא
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פ עד "והיינו עכ, התכלת על חשבון הלבןמשמעות בכך שיכול להוסיף על חוטי 

יש להקל , ומשום כך גם כשמטיל הכל לבן. שנים ושנים, שיהיו שוים במנינם

ונמצא שאם נשארו שני , ולהחשיב שנים מהם במקום לבן ושנים במקום תכלת

  . 14חוטים שלמים נחשב כמין אחד שלם

כלת אין נשאר ועכשיו שאין לנו ת"ג שם "ל לפי דיוק לשון הסמ" יו הכיובלא

וכשנפסקו שלשה חוטים שמא ,  שלמיםחצי החוטיםחצי החוטיםחצי החוטיםחצי החוטיםכ ישאר "דבר חשוב אא

הרי שלא תלה את השיעור בכך שהשנים הם במקום תכלת . ש"ע". הרוב נפסקו

אלא באופן כזה שהכל ממין אחד תלויה , ) ועוד ראשוניםב" עלח' תוסהש "כמ(

קשה לעמוד מ לקושטא דמילתא "ומ( 15החשיבות במחצית הציצית גרידא

ם "כי בהמשך דבריו שם נקט כהרמב, ג בענין מנין החוטים"בבירור על דעת הסמ

                                                  
 )א"יב ס' סי(י "ובב) ח"א הי"פ(מ "ש הכס"לפמ, ם"צריך לומר כן גם אליבא דהרמב'  ולכאו14

שאפילו נשתייר בחוטים כדי עניבה אין , ת בדין גרדומין"ל כר"דס, בפירוש השני אליביה
, ם שהתכלת אינו אלא חוט אחד"לפי דעת הרמב' ולכאו. להכשיר אלא כשנשאר מין אחד שלם

וכמו שתמה בזה (שהרי אין החלוקה בין המינים שוה במנין , ת"בהכרח אין דבריו שוים לגמרי לר
בדעת ' ה-'דאותיות ויש בזה סיוע למה שכתבתי לעיל . )י"ל על הב"יח הנ' סיהמשכנות יעקב 

י שיהיו "ומסברא נקט הב( שאין עיכוב בחוטי הלבן שיהיו שבעה דוקא )י אליביה"והב(ם "הרמב
  .)ג"כ אליבא דהסמ"כמש, פ שני חוטים שלמים"עכ

 שהטיל מתחילה את אלא באופן, ת"ם לר" דעת הרמב)בפירוש זה(י "אכן אפשר שלא השוה הב
ה באופן "ז דה"ת לפ"אבל במה שהוסיף ר. ונשאר במציאות מין אחד שלם, שני המינים כראוי

יש להחשיב כאילו נשאר מין אחד שלם אם נשאר מנין החוטים הראוי , שעשה כל החוטים לבן
ם בפירוש "י שם אליבא דהרמב"מ ובב"וכעין המבואר בכס(ת "ם כר"בזה אין דעת הרמב, לו
שיש להקל יותר אם נשאר מין אחד שלם במציאות לבין אם עשה מתחילה כל , אשון והשלישיהר

ם אם היו כולם "ז להרמב"ולא פירש דלפ, י שם סתם דבריו"פ שהב"ואע. )החוטים ממין אחד
וגם בסיכום הדברים לדינא כתב . ממין אחד פוסל מיעוט חוט אחד אפילו נשאר בו כדי עניבה

ה למעשה לא הכריע "מ אפשר כיון שבלא"מ. ש"ת או כהרא"ם האם כר"מבשאין הכרע בדברי הר
, ש"ם יש לפסוק מדינא כהרא"וכמו שסיים שם שהואיל ואין הכרע מדברי הרמב, ת"מכח זה כר

ם בזמן הזה שעושים הכל ממין אחד "לכן לא האריך לפרש את הדין לפירוש זה אליבא דהרמב
ם "ג את דברי הרמב"כדי להעמיד בכה, זה בהדיאודוקא להפירוש הראשון והשלישי חילק ב(

 .)ח שעמד עליהם שם"י' לבה
ג אליביה במשמעות השלמת חוטי הלבן " לקמן אות יי מה שיתבאראבל יתכן לפרש דבריו גם לפ 15

ונמצא שאינם כמין , פ"שאינם מועילים אלא אם כן ראויים למצות לבן עכ, לגדילים במקום התכלת
   .ש"ע. ג יש לכל החוטים דין לבן"שבכה) המובאים שם(א "דברי החזוובפרט לפי . בפני עצמו
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ומאידך בסדר עשית החוליות הביא שם . 16שמצות התכלת היא לכורכו על הענף

ויש בזה . ד ודעימיה שעושה חוליא של לבן וחוליא של תכלת כסדר"דעת הראב

ב דלעיל "אכן לדעת הנצי[זה ג להכריע בענין "י דלא נחית הסמ"סיוע לדברי הב

  ).]אין הדברים סותרים זה לזה' אות ב

  

        יכולים חוטי התכלת לשמש גם למצות לבןיכולים חוטי התכלת לשמש גם למצות לבןיכולים חוטי התכלת לשמש גם למצות לבןיכולים חוטי התכלת לשמש גם למצות לבן    האםהאםהאםהאם

 ובאמת גם באופן שאין משמעות בחוטי התכלת היתרים להוסיף במצות ....חחחח

דבמאי גרעי לענין זה מחוטים , ל שיועילו לקיים בהם מצות לבן"י' לכאו, התכלת

ולא "לגבי קלא אילן .) מנחות מ(ועל דרך מה שאמרו , הצבועים בצבעים אחרים

דמחייבין דבית ) "ס קכז"ר(ובזה יתבארו לנכון דברי השאילתות ". יהא אלא לבן

ואי , מצוה בתכלת. 'ישראל מרמא חוטי דתכלתא על ארבע כנפתא דכסותהון וכו

 ומשמע דאי איכא תכלת מטיל הכל. ש"ע. 'וכו" ליכא תכלת רמי לבן ושפיר דמי

ב בהעמק "והנצי(סותר לסוגיות מפורשות שהמצוה כוללת גם לבן ' ולכאו, תכלת

כיון שגם בימיו כבר לא היה , דלא דק השאילתות בלשונו, שאלה שם נדחק בזה

אבל לפי האמור יכול לקיים בזה גם מצות לבן בחוטי . 17)ש"ע. מצוי התכלת

למה לא יעשה , וכיון שבחלק מהחוטים בהכרח להטיל תכלת. התכלת היתרים

פ די בזה לתת טעם דלא נחית השאילתות לפרש בהדיא "ועכ(כבר כולם תכלת 

  . )שיהיה מקצתם לבן

ם אי אפשר להחשיב למצות תכלת יותר "גם אם לדעת הרמב, ולפי דרך זו

ויהיה "ל "הנ) ו"א ה"פ(ולשונו . מ אין הכרח שיהיו השבעה לבן"מ, מחוט אחד

וכלשונו (היינו מצד עיקר דינם , "שבעה לבןשבעה לבןשבעה לבןשבעה לבןוהוהוהוהאחד משמונת החוטים חוט תכלת 

וגם בסתמא דמילתא הכי , )" לצבעושאיננו מצוויםשאיננו מצוויםשאיננו מצוויםשאיננו מצוויםהנקרא לבן מפני  ":א"שם ה

  .18)שהרי התכלת דמיה יקרים(הוא 
                                                  

אלא , )ם נקט שם"כדי שנאמר דסרכיה דהרמב(ם כצורתה " ואף לא העתיק שם את לשון הרמב16
 . ויש לדחות. שינה וצירף כמה לשונות מדבריו לענין אחד

  ).1הערה (בזה לעיל '  ועי17
ואין יתרון בזה , כים להיות צבועים בצבע הבגדשחוטי הלבן צרי) ח"ב ה"פ( ובפרט לדעתו 18

 .)וכבר העירו בזה(לתכלת על צבע אחר 
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, )כשם שהתכלת מעכב את הלבן( איברא לרבי שהלבן מעכב את התכלת ....טטטט

חוטי '  מטיל דבהכרח היינו אפילו, ועוד ראשונים) א" עלח(' י ותוס"ולדעת רש

מוכח שאין , )כי אלמלא כן אינו מקיים מצות ציצית כלל אפילו לרבנן(תכלת 

 הקרן אורה 20וכמו שהעיר בזה, 19חוטי התכלת היתרים יכולים לשמש למצות לבן

פ שאינם "שאע, ל כוותייהו"יש ללמוד מזה גם לרבנן דקי' ולכאו. 21)מנחות לח(

אבל ,  תכלת מקיים בזה מצות תכלתואם מטיל ארבעה חוטי, מעכבים זה את זה

  . מצות לבן אינו מקיים בהם

                                                  
, אלא כל אחד מהסוגים צריך להיות כפי המנין הראוי לו, ז לא סגי במעט לבן" ופשוט שלפ19

וכמו כן מסתבר שאין החסרון בחוט . דהיינו שיעור שלם של מין כנף ושיעור שלם של תכלת
ולכן גם . אלא בעצם מציאותו, וי באפשרות לקיים בו בפועל מצות תכלתהתכלת למצות לבן תל

. )לפי הוכחה זו מרבי(אינו מועיל למצות לבן , ב שהוא פסול למצותו"אם לא נצבע לשמה וכיו
מסתבר שנחשב לענין זה כלבן או ,  באופן המעכב)ב"בסוג הגוון וכיו(אבל חוט שלא נצבע כראוי 

 . שאר צבעונין
י דמיירי "היינו בעיקר משום המבואר ברש, י"הקרן אורה שם את הדבר ברש ומה שתלה 20

לגבי ) שהביא שם בסמוך(ם "אבל לאו לאפוקי שיטת הרמב. ל"כשנותן ארבעה חוטי תכלת כנ
רבה דעת הקרן אורה ואד(. שאין לה ענין ביישוב קושיא זו אליבא דרבי, מנין חוטי הלבן והתכלת

דלא מהני חוטי , ]ד"א ה"פ[פ סברת הכסף משנה "ם ע"בהמשך הסוגיא שם אליבא דהרמב
 ).ו"וכמובא לקמן אות ט, התכלת היתרים אפילו להשלים לגדילים לקיום מצות תכלת גרידא

, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת, דמשמעות הכתוב הכי הוא ":)ב" עלח(לשונו שם '  ועי21
יותר הוה ליה לתלות את הדבר ' כאוול". אבל לא כל הציצית, משמע דהפתיל לחוד יהיה תכלת

שלא ישמש כל אחד מהם , )א" עולטא " עלח' ש בגמ"כמ(שהוא הלבן , "הכנף"ל על "בפירוש חז
נכלל בדיוק זה , וגם נידון הקרן אורה שם לגבי טלית שכולה תכלת(. אלא לענינו הוא ולא לחברו

וכנראה נסמך . )]היינו לבןד[ג לא ישמש התכלת עבור דין מין הכנף "שגם בכה, מלישנא דקרא
ם אפילו לגבי קיום "בביאור דעת הרמב) אות טו(דלקמן ) ד"א ה"פ(בזה על לשון הכסף משנה 

וזוהי גם דרכו של הקרן אורה שם (שאי אפשר לה בלא חוטי לבן דוקא , מצות תכלת גרידא
לגבי מצות ) הסוגיא גם לפי פשטות(והעמיד כאן סברא זו . )כמובא לקמן שם, ם"אליבא דהרמב

  . שאי אפשר לקיימה בחוטי תכלת, פ"הלבן עכ
כי אין כוונתו , לשונו מדויקת היטב, ז בכוונת הכסף משנה" אות יי מה שיתבאר להלן לפ,ובאמת(

אלא לאפוקי הטלת חוט תכלת יחיד בלא ענף דהיינו , לאפוקי קיום מצות לבן בחוטי תכלת
 שיש ]ם"וכן לדרכו של הקרן אורה בדעת הרמב[אבל לעניננו . ]א"ם שם ה"ש הרמב"כמ[הציצית 

הדבר תלוי בדיוקא דקרא בתיבת , ]או תכלת[והנידון הוא רק באופיה לקיום מצות לבן , ציצית
  .)לעומת פתיל תכלת וכאמור" הכנף"
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ומשום , מ יד הדוחה נטויה לומר דדוקא לרבי דמעכבים זה את זה"ומ

דהיינו מין , )א" עש בסוגיא לח"כמ(דוראיתם אותו משמע דאיכא תרוייהו בחד 

 עם פתיל תכלת המוזכר בפני )א" ע ולטא" עלח' ש בגמ"כמ(הכנף שהוא הלבן 

נמצא שאין צורת , אבל לרבנן דוראיתם אותו משמע גם כל חד לחודיה. ועצמ

אלא הלבישה מחייבת כל אחד מהם , המצוה תלויה בצירוף תכלת עם לבן דוקא

והתכלת המיותר לא גרע , אין הכרח שיעמדו כמינים חלוקים, כפי מה שיש לו

דלרבנן , ל"נה' י ותוס"וגם לפי המבואר ברש. מלבן או צבוע בשאר מיני צבעונין

מתפרש דין , נמי אי אפשר לקיים לבן או תכלת אלא בארבעה חוטים שלמים

שאין חוטי הלבן , מצד צורת החוטים" הלבן אינו מעכב את התכלת"המשנה 

, )וזה עצמו אינו אלא לרבנן שגם לגבי הקיום אינם מעכבים זה את זה(מעכבים 

ואי "י שם "וגם לשון רש( 22אבל מקיים בזה גם מצות לבן בחוטי התכלת היתרים

יכולה להתפרש בכל אחד מהם , "יצאיצאיצאיצאעביד ארבעתן תכלת או ארבעתן לבן 

  .23)כענינו

  

חוץ , כל מיני צבעונין פוטרין בה, ר טלית שכולה תכלת"ת: "ב" ע ובמנחות מא....יייי

מביא תכלת ודבר אחר , טלית שכולה תכלת" :ובברייתא אחרת שם. "מקלא אילן

אפשר לפרש לשונות ' ולכאו. "ואם הביא כשר, א יביאוקלא אילן ל. ותולה בה

פ שגם "אע(שבמקום הלבן יוכל לתת גם מיני צבעונין אחרים , אלו בדרך רשות

ודוקא קלא . )שדמיה יקרים(צ דוקא תכלת "וא, )צבע הכנף והבגד הוא תכלת

אבל . )י שם בפירוש הראשון"ש רש"כמ(אילן לא יעשה משום חשש מכשול 

                                                  
, דלרבנן אין צורך כלל בצבע ממין הכנף, )1דלעיל הערה (א בתשובה " וכעין זה לדעת הרשב22

ובהכרח מתפרשת המשנה בדין זה מצד צורת , ין חסרון כלל בקיוםוכשמטיל תכלת בלבד א
שלא קיים בזה מצות תכלת , כ ברישא דהתכלת אינה מעכבת את הלבן"ומשא(החוטים גרידא 
דלעולם אין כלל משמעות נוספת של קיום המצוה בחוטי , אכן לדידיה עדיפא. )אלא לבן בלבד

ולא משום שחוטי התכלת היתרים עומדים (כלת וכשאינו מטיל לבן נחשבים כולם כחוטי ת, לבן
 . 37ע לקמן הערה "וע. ועל זה שנינו שהלבן אינו מעכבו, )במקום הלבן

ולא קאמר נמי , "אין לו תכלת מטיל לבן "ב" עלח' יוחנן בן נורי בגמ'  ולפי זה ניחא לשון ר23
 י גם אם יש לו לבןכ, )42שעמדו בזה האחרונים כדלקמן הערה (אין לו לבן מטיל תכלת , איפכא

 .ת"ומקיים בזה הן תכלת והן לבן כמשנ, רשאי להטיל כל החוטים תכלת



כב                                                  והיה לכם לציצית   ב "פרשת שלח תשע

אפילו הכי , ג דהאי תכלת הוי מין כנף"ואע", פירש) מביא תכלתה "ד(י שם "רש

ה כל מיני "י שם ד"וכעין זה ברש(" דאזלינן בתר רוב טליתות, שני מינים בעינן

 מלבד )לבן מדין(הרי דבעינן דוקא מין נוסף . )צבעים על הברייתא הראשונה

כבים ובפשטות משמע מסתימת הדברים דהיינו גם לרבנן שאינם מע( 24התכלת

  . )זה את זה

בטעם הפסול , )"ועיקר"י "שעליו כתב רש(י שם "וביותר להפירוש השני ברש

ועל ". ואלו מראיהן שוין, דהא אשני מראות שבה קפדינן", בקלא אילן לענין זה

ודוקא לענין (אחת כמה וכמה חוטי תכלת עצמם שהם פסולים לדין מין הכנף 

" לא יהא אלא לבן"בי קלא אילן לג. מ' החוטים הראויים לתכלת אמרו בגמ

נראה דבדוקא קאמר ) ח"ב ה"פ(ם "וגם מלשון הרמב. )25]ע לקמן אות יג"וע[

ב "ואפילו קלא אילן וכיו, לעשות לבן שלה משאר מיני צבעונין ולא מהתכלת

ומוכח דלרבנן נמי אי . 26)י"וכהפירוש השני ברש(אסור מפני שדומה לתכלת 

  . כמו לרבי, אפשר שיעלה התכלת במקום לבן

  

 דקלא אילן )בפירוש בתרא(למאי דפירש בקונטרס "שם כתבו '  אכן התוס....יאיאיאיא

קשה מאי פריך , במקום לבן פסול משום שדומה לתכלת ואין כאן שני מינים

                                                  
ופירש משום דמקרא משמע דפתיל תכלת יהיה , )ב" ע ומאב" עלח( וגם בזה עמד הקרן אורה 24

 .) בשמו21הערה וכמובא לעיל (ולא יהיו כל החוטים ממנו , דבר לעצמו
ג שהם מצבע "פ בכה"ועכ[ בודאי אין זה אלא מדרבנן ה מסתבר דלענין קלא אילן" אכן בלא25

אבל מדאורייתא אין קלא אילן (מפני שנראה כתכלת שאי אפשר לקיים בו דין מין כנף , ]הבגד
מפני שהוא ) "ח"ב ה"פ(ם "וכן נראה טפי מלשון הרמב. )שוה לתכלת כלל אלא כשאר צבעונין

פ שגם אם הפסול הוא "ואע(. ווכן מלשון הכסף משנה שם בביאור דברי". נראה כתכלת
וכן מתבאר . )מ משמעות הלשון קרובה יותר לפסול דרבנן"מ, מדאורייתא ענינו משום המראה

שלא יהא נראה שלא שלא יהא נראה שלא שלא יהא נראה שלא שלא יהא נראה שלא כדי , דעד כאן לא קאמר אלא בזמן שהיה תכלת נוהג) "ה"ס' ט' סי(י "מהב
דהיינו קלא (כלת אבל האידנא דאין לנו תכלת אין חילוק בין צבע ת, אלא תכלת לבדהטיל לבן הטיל לבן הטיל לבן הטיל לבן 

 . ש"ע. 'וכו"  לשאר צבעונין)ב"אילן וכיו
הן לגבי , )י בן חביב"והביא כן גם מהמהר(ם " וכן מבואר מדברי הכסף משנה שם בדעת הרמב26

אכן ( ב" עה בהדיא בקרן אורה מא"וכ, י"וכפירוש בתרא ברש, התכלת עצמה והן לגבי קלא אילן
ואפילו להשלים ,  דלא מהני תכלת לחוטי לבן כלל]ד"א ה"פ[ם "ה מוכח מהרמב"לדעתו הרי בלא

 ). ו" וכדלקמן אות ט,למצות תכלת
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 )דבדיעבד כשר(דילמא האי ברייתא , )סתירה בין הברייתות בדין קלא אילן(

העיר ) שם(והקרן אורה . "כרבנן דריש פרקין דאמרי אין הלבן מעכב את התכלת

ועוד דאם כן אפילו , דלרבנן נמי צריך לקיים מצות שני המינים", על דבריהם

ל משום "י' אבל בדעת התוס. ש"ע". כולה תכלת נמי כשר ומאי אריא קלא אילן

ולא בעינן שני מראות דוקא , דלרבנן אפילו עשה כולה תכלת מהני גם לדין לבן

היינו , תכלת מביא תכלת ודבר אחר ותולה בהודין הברייתא בטלית שכולה (

וקשה להעמיד על זה , מ גם לפי דרך זו דבריהם סתומים קצת"ומ. )ל"רשות כנ

   .יסוד לדינא

מי שלא היו לו מי שלא היו לו מי שלא היו לו מי שלא היו לו , וכן בזמן שהתכלת נמצא) "מצוה שפו(החינוך ' גם בס' ועי

י "וכן הוא בב".  יכול להטיל תכלת בסדינו ומתעטף בו ומברך עליהחוטים לבניםחוטים לבניםחוטים לבניםחוטים לבנים

) ד"א ה"פ(ם "ע על הרמב"הרד' ובפי) ח"א הי"פ(ובכסף משנה ) א"יב ס' סי(

ובזה , שאין להטיל כל החוטים תכלת אלא כשאין לו לבן, )שם(והיד הקטנה 

ומוכח שאינו ). ז"כמובא לקמן אות ט(ם שם "מתיישבים בפשיטות דברי הרמב

  .27םולכן דוקא כשאין לו חוטים לבני, מקיים בזה אלא מצות תכלת

  

      האם חוטי התכלת הבאים במקום הלבן מועילים להשלים לשיעור גדיליםהאם חוטי התכלת הבאים במקום הלבן מועילים להשלים לשיעור גדיליםהאם חוטי התכלת הבאים במקום הלבן מועילים להשלים לשיעור גדיליםהאם חוטי התכלת הבאים במקום הלבן מועילים להשלים לשיעור גדילים

 גם אם אמנם חוטי התכלת היתרים אינם מועילים לקיום מצות ל כל פנים וע....יביביביב

ל כרבנן דאינם ""לפי מאי דקי(אבל הם משלימים לקיום מצות תכלת , לבן

דאי  ":נןאליבא דרב) א" עלח(י במשנה "וכמפורש ברש, )מעכבים זה את זה

ולכל הפחות מצות תכלת בודאי יצא ". עביד ארבעתן תכלת או ארבעתן לבן יצא

, כמו אם עשה ארבעתן לבן(מפני צירוף חוטי התכלת שבאו במקום הלבן , בזה

החינוך ' וכן הוא בס. )שהחוטים הנוספים במקום התכלת מועילים להשלים ללבן

לומר שיש לו בזה מצוה , "הומתעטף בו ומברך עלי"וסיים (ל "הנ) מצוה שפו(

כמו אם אין לו תכלת , כיון שאין לו לבן, ורשאי גם ללבוש את הבגד, גמורה

  .)ומטיל לבן לבדו

                                                  
, "אין לו תכלת מטיל לבן" שהזכיר רק ,ב" עלח' יוחנן בן נורי בגמ'  ולפי זה מתפרשת לשון ר27

 ).ז"אות ט(וכדלקמן , משום דבסתמא מילתא דלא שכיחא היא שיהיה תכלת ולא יהיה לבן
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משום דדרשינן גדיל שנים גדילים ) "א" עלח(' ובטעמא דמילתא כתבו התוס

, שם' ועל פי זה כתבו התוס". בין יש בו מין אחד בין יש בו שני מינים, ארבעה

פ "אע(שאם הקדים תכלת ללבן חיסר מצוה דלבן ) ב" עלח(' ד בגמ"סשגם לפי ה

דקרינן ביה גדילים , מ להכשיר תכלת מיהא מהני לבן"מ, )שהטיל גם לבן

, וכאילו לא היו שם כלל, ואינם נחשבים כחוטים פסולים לגמרי לציצית(" ארבעה

' ועי[ "חיסר מצוה דלבן"' בקושייתם שם מפשטות לשון הגמ' כפי שהבינו התוס

שאינם (הרי שאפילו חוטים הניתנים בפסול ). ]ה אילימא חיסר"י שם ד"רש

מועילים להכשיר ) ]ש לתכלת"וכ[מועילים למצוותם הפרטית בתורת לבן 

פ שכעת אינם משמשים למצות "אע, ש חוטי תכלת מיותרים"וכ, 28הגדילים

  . 29)פ בודאי לא גרעי מלבן"ולענין זה עכ(תכלת כלל 

כגון (וכמה שאם פיחת בחוטי התכלת מהשיעור הנדרש ועל אחת כמה 

לדעת רוב הראשונים דלא סגי , שהטיל חוט תכלת אחד עם שבעה חוטי לבן

                                                  
 אינו מועיל אפילו לצירוף בעלמא )כגון שלא נטוה לשמה( הפסול לציצית  ואמנם בודאי חוט28

וכל תנאי המצוה , כי גם משמעות הכשר הגדילים היא מגוף צורת המצוה(להכשיר הגדילים 
דהיינו (ואין הדברים אמורים אלא כלפי דיני פרטי המינים שבציצית , )בכללותה נוהגים גם בזה

כי אין , דלענין שם גדילים אין פסול בחסרון הקדמת הלבן' סואלו הם דברי התו. )לבן ותכלת
ולכן , אבל הם ראויים וכשרים עדיין לכללות מצות ציצית, פסול זה אלא בדין הפרטי דמין הכנף

 . מצטרפים עם חוטי התכלת לקיום מצות תכלת מיהא
ול פ שהוא פס"אע( וכמו כן מסתבר שלענין זה מועיל גם חוט תכלת שלא נצבע לשמה 29

עם חוטי ( ובין למצות תכלת )עם חוטי לבן(בין להשלים לגדילים לקיום מצות לבן , )למצוותו
אלא . )ולא יהא אלא קלא אילן דמהני לזה(כי אינו אלא במקום לבן . )תכלת כשרים כשיעורם

:  לא עדיף מקלא אילן שפסלוהו לענין זה בסוגיא מא)למצות תכלת(שלהצטרף עם חוטי תכלת 
  .ל"הנ

אפשר דמדאורייתא לא מהני חוט תכלת שלא נצבע לשמה ) דלקמן אות יג(ג " לדעת הסמאכן
אם כי יש לחלק דענין לשמה שאינו (כיון שאינו כשר לתכלת , להשלים לגדילים למצות תכלת

דומיא דקלא , ה הוא פסול לזה"פ מדרבנן הרי בלא"ועכ. )מתבטא בצורת החוט קיל טפי לענין זה
  . וכאמור, אילן
,  מסתבר שדינו כחוטי שאר גוונים לכל דבר)וניכר עליו הדבר(פ חוט תכלת שלא נצבע כראוי "ועכ

ואפשר שגם לענין (ובין להשלים לגדילים , )19כדלעיל הערה (בין לעמוד במקום חוטי הלבן 
אבל לפי . כיון שניכר ההבדל ביניהם, אין בו, ל"הגזירה בחוטי קלא אילן עם חוטי תכלת כשרים הנ

 .)בכסף משנה שם' ועי. אולי גם זה בכלל,  בענין זה גם שחור]ח"ב ה"פ[ם "כלל הרמבמה ש
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אלא לכל היותר בגדר (פ שאינו מקיים בזה מצות תכלת כתיקונה "שאע, )בהכי

מ מצטרף להשלים לשיעור גדילים עם שאר חוטי הלבן לקיום "מ, )חצי שיעור

פ "קיים עכ, וכמו כן אם הטיל שלשה חוטי תכלת ואחד לבן. 30פ"מצות לבן עכ

  . ופשוט. )ולא גרע חוט הלבן לענין זה מחוט תכלת נוסף(מצות תכלת 

  

ד "והראב) ח"ב ה"פ(ם "והרמב) ב" עמא(י "יש ראיה לזה משיטת רש'  ולכאו....יגיגיגיג

וסיעתם להצריך לדין מין כנף שיהיו החוטים מצבע הבגד דוקא ) שם(בהשגות 

, ע כז"מ[ג "אבל בסמ, שם כתבו דשמא לא הוי אלא מדרבנן משום נוי' וסוהת(

י היינו " משמע דלשיטת רש]רפ' ג סי"ח[א "הרשב'  ובתשו]א"ט ע"דק

, שחוטי קלא אילן הניתנים בסדין, )א" עמ(' והרי מבואר בגמ. )מדאורייתא

א דלא יהא אל(פ לקיום מצות לבן "עכ  מועילים)עם חוטי הלבן(במקום תכלת 

 )31שאינם ראויים מצד עצמם לדין מין כנף(ונמצא שגם חוטים כאלו . )לבן

  . 32מועילים להשלים לשיעור גדילים

שם שאין משמעות לצבע ' הוכיח מהגמ) א"ט ע"דק, ע כז"מ(ג "ובאמת הסמ

והרי הנידון בסוגיא שם הוא . )י ודעימיה"דלא כרש(החוטים בקיום מצות לבן 

                                                  
בסוגיא דטלית שכולה ) ב" עמא(י "יש להוסיף גם קצת ראיה לזה מרש,  וכיהודה ועוד לקרא30

 הוא דילמא סבר איניש )במקום הלבן(דלפירוש קמא החסרון בחוטי קלא אילן , ל"תכלת הנ
, וכי מצריך לטלית אחריתי שקיל תרי חוטים מהכא ונותן שם עם לבן, אחרינא דכל חוטיה תכלת

ושדי קלא אילן עם לבן , ונמצאת אחת מהן נפטרת בקלא אילן לשום תכלת. ותחת אלו יתן לבן
ואם חוט תכלת אחד עם שלשה חוטי לבן אינו משלים . ש"ע. והוי כלאים בלא מצוה, בציצית

, )אפילו בלא כלאים(בזה משום ביטול מצות ציצית גופא הרי יש לגזור , פ"לקיום מצות לבן עכ
ונמצא בכל אחד מהטליתות שני , שמא משני החוטים שיטול יהיה רק אחד מהם תכלת אמיתי

שאינו נחשב למצות תכלת מפני (ומוכח שגם חוט התכלת . חוט תכלת וחוט קלא אילן, חוטי לבן
 .פ"לבן עכ מועיל להשלים לגדילים לקיום מצות )החסרון בשיעור

 .שם' י ותוס" וברשב" עלח' כמבואר בגמ,  ובסתמא סדין הוא לבן31
דקלא אילן פסול בכל ) 'אות י(ל "ם הנ"וכן הרמב) ב" עמא(י "וביותר לפי הפירוש השני ברש 32

ונמצא שאינו ראוי לא . מפני שיש בו מראה תכלת, )אפילו בטלית שכולה תכלת(אופן לדין מין כנף 
אבל כבר נתבאר .  למצות לבן)עם חוטי לבן(כ מועיל להשלים לגדילים "ואעפ, ללבן ולא לתכלת

, י המובאים שם"ד הב"ש לפ"וכ, ם אין זה אלא פסול דרבנן"י והרמב" שגם לרש,28 'ד לעיל הע"בס
   .ל דמיירי בצירוף עם חוטי לבן" הנא" עמ' כ בנידון הגמ"ומשא, שאין זה אלא בצירוף לחוטי תכלת
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המאיר ' ט' סי[ובארצות החיים (ל " התכלת כנלגבי החוטים העומדים במקום

י " יישבו כן באמת את שיטת רש]ק כה"ס' ג' סי[א " ובחזו]ק לב"לעולם ס

מ אלמלי היו פסולים לדין לבן לא היו "ג דמ"וצריך לפרש כוונת הסמ, )ם"והרמב

א שם "וכעין זה כתב החזו(מועילים להשלים לשיעור גדילים עם חוטי הלבן 

  . י ודעימיה למדנו להכשיר בזה וכאמור"אבל מדברי רש. )ג"מבביאור דעת הס

ג הרי חוטי לבן מועילים במקום התכלת להשלים למצות "מ גם לדברי הסמ"ומ

פ שאינם משמשים "ואע. ה חוטי התכלת במקום לבן למצות התכלת"וה, התכלת

שהרי עיקר המצוה היא בלבן עם תכלת כל אחד (בזה למצוותם העיקרית 

ועל אחת כמה וכמה אם הטיל . מ לענין השלמה מועילים גם הם" מ,)כשיעורו

כגון חוט אחד של (בחלק מחוטי ההשלמה מהמין הראוי לו כפי עיקר המצוה 

פ להשלים " שמועיל עכ)או חוט אחד לבן עם שלשה תכלת, תכלת עם שלשה לבן

נון ואולי גם לפי סג(ת "לשיעור גדילים לקיום המצוה במין הנמצא בשלמותו כמשנ

היינו רק לאפוקי , "דין לבןדין לבןדין לבןדין לבןהחוטין ' שיש לכל ד"ג " אליבא דהסמ]שם[א "החזו

אבל אם הטיל חוט תכלת . חוטים שאינם ראויים בטלית זו לא ללבן ולא לתכלת

גם , והתכלת הניתנת במקומה. אין צורך אלא בשלשה בחוטי לבן, במקום הראוי לו

  .)33 הניתן כעין שם תשלומיןאבל לא גרעא מלבן, אם אינה משמשת לעיקר יעודה

  

,  ואמנם מצד טעם זה נמצא שאם מוסיף על חוטי התכלת על שיעורם הראוי....ידידידיד

ה להיפך אם "וה(ומתבטל בטלית זו ממצות לבן , אינו מקיים אלא מצות תכלת

והרי גם . )אינו מקיים בזה אלא מצות לבן, פוחת ממנין חוטי התכלת המעכב

אין היתר ללבוש את הבגד אלא , ם זה את זהלרבנן שאין התכלת והלבן מעכבי

וכן , "תכלת מטיל לבןאין לו אין לו אין לו אין לו  ":ב" עלח' וכלשון הגמ, כשאין לו את המין האחר

והנחה פשוטה זו (דלעיל ) מצוה שפו(והחינוך ) ד"א ה"פ(ם "הוא בלשון הרמב

 והקרן ]ס יח"ס[ והמשכנות יעקב ]ס לב"ס[מבוארת גם מדברי השאגת אריה 

                                                  
הרי אם יתן אם יתן שני לבן ושנים תכלת קיים כראוי את שתיהן כיון שיש בכל ,  והגע בעצמך33

אליבא (ח אותו מין "פ יד"וגם אם יתן ארבעה חוטי תכלת או לבן יצא עכ. אחד מהם כשיעורו
וצירף עמו חוט מהמין השני להשלים (ואטו מפני שהוסיף מאותו מין עוד חוט אחד , )דרבנן

  .ח כלל" לא יצא יד)לגדילים
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אבל . )34 ועוד אחרונים]ד"א סק"פ[ וביד הקטנה ]ב" עומא ב" עלח[אורה 

, כשהנושא הוא לדידן שאין לנו הכרעה ברורה במנין חוטי התכלת לעומת הלבן
                                                  

ר שלמה מדרויש המובאת במרדכי "י וה" ואמנם השאגת אריה שם תלה את הדבר במחלוקת הר34
ר שלמה יש בכלל מצות "דלה, כנפות בלא ציצית' בדין לבישת בגד ד) תתקמד' הלכות קטנות סי(

י אין "ולדעת הר. )אפילו אם הוא אנוס מלהטיל בו ציצית(ציצית איסור בלבישת בגד בלא ציצית 
ולכן אין איסור בלבישה אלא כשיש לו אפשרות להטיל , יוב דרמי עליה להטיל ציציתזה אלא ח

 אינו )כגון בשבת(אבל כשאינו יכול לעשות בו ציצית . ציצית ונמצא בלבישה עובר בביטול עשה
ומהיתר לבישת . )כ שם"ג ובנו"יג ס' ע סי"בשו' ועי(ש "ע. וממילא מותר בלבישה, עובר בעשה

ר "אבל הרי גם לדעת ה. ש"ע. י"הוכיח השאגת אריה כהר, לא תכלת בזמן הזהבגד בחוטי לבן ב
 בודאי שאין איסור )י לדינא"ועמו רבים מרבותינו האחרונים שלא קיבלו את דברי הר(שלמה 

תלה את הדין במחלוקת זו ) ציצית' בפתיחה להל(ג "וגם הפמ. ללבוש בזמן הזה בגד בלא תכלת
', ע ז"מ(ג "פ פערלא בספר המצוות להרס"והגרי. ש"ע. ה את זהד לבן ותכלת מעכבים ז"רק למ

מנלן שיהיה מותר ללבוש לכתחילה , ד אין מעכבים זה את זה"דהא גם למ, תמה עליו) א"ו ע"דפ
  . ש"ע. פ שמבטל לאידך בידים"אע

י שאין "ר שלמה לסברת הר"פ באחד מן המינים מודה ה"וכנראה שבאופן שמקיים את המצוה עכ
משום שהלבן והתכלת , וטעמא דמילתא. לבישה אלא מכח חיוב העשיה בפועל המוטל עליואיסור ב

פ שאין אחד מהם " שאע]ה"א ה"פ[ם "ש הרמב"ובפרט לפמ(שורשם אחד לקיום מצות ציצית 
וכל שיש בבגד ציצית ממין אחד , )ש"ע. 'אינן שתי מצוות אלא מצות עשה אחת וכו, מעכב את חברו

אלא חובה , ואין איסור לבישה על בגד שמקיים בו את המצוה. צות ציציתמהם מקיים בבגד זה מ
, כגון שאין לו, וכשהוא אנוס מלקיים. הוא דרמיא עליה להשלים את המצוה כתיקונה בשני המינים

פ שהם חלקי "שאע, ל דהא גופא נכלל בדינא דאין מעכבין זה את זה"וי(. מותר ללבוש לכתחילה
וממילא אין איסור , פ שאינה בשלמותה"אע, מהם להחשב קיום המצוהאותה מצוה מועיל כל אחד 

דלרבנן לא אייתר קרא דוראיתם אותו ללמד , פ פערלא שם"וגם לפי מה שצידד הגרי. ל"לבישה כנ
אלא עיקרו מסברא לפי פשטיה דקרא דכתיב ציצית בכל חד מינייהו באנפי , דאין מעכבים זה את זה

ומוראיתם אותו ליכא למשמע דמעכבין זה את [נמי ציצית מקריא ומשמע דבחדא מינייהו , נפשיה
סוף סוף מסברא זו גופא למדנו שנחשב בכל אחד מהם . ש"ע. ]דמשמע נמי כל חד לחודיה, זה

ש לפי מה שהביא שם מכמה ראשונים דילפותא גמורה היא מקרא "וכ. ל"כמקיים מצות ציצית כנ
והביאו [ שהזכיר בזה הלכה למשה מסיני ]'ט' סי' בכלל [ש "הרא' גם בתשו' ועי. דוראיתם אותו

שמדאורייתא , ד מעכבין זה את זה"דוקא למ) שם(ג "ולכן הקשה הפמ. )ל"ואכמ. ]א"יג ס' י סי"הב
אבל . פ שהוא אנוס"ש יש בו איסור לבישה אע"כ להר"וא, אינו מקיים בבגד זה כלל מצות ציצית

, ג אין איסור בלבישה אם אנוס הוא"ובכה, ת ציציתל כוותייהו מקיים בלבישה זו מצו"לרבנן דקי
ל שיש "ולכל היותר י(ת "פ שיש עליו חיוב גמור מדאורייתא להשלים גם את המין השני כמשנ"אע

דוחה בזה את איסור , דכיון שבלבישה זו מקיים עשה זה גופא דציצית, בזה גדר דחיה מסוימת
שדנו בו בעניננו השאגת אריה , לעשה אחרועדיף מדחית עשה . הלבישה מכח ביטול המין השני

וקיום מקצתו תוך כדי ביטול , כי כאן הכל נובע מאותו עשה. פ פערלא שם" וכן הגרי]לג' שם ובסי[
 . )פ שאינו מחויב בזה"עדיף מביטול כולו אע, מקצתו בידים
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שהרי בין אם יוסיף על , מנע מלהטיל חוטי תכלת כפי אחת השיטותיאין מקום לה

ש אם לא יטיל תכלת "וכ(ובין אם יפחות ממנו , המנין הנדרש אליבא דאמת

ונמצא שלכל היותר איננו לענין זה אלא . אין בידו אלא מצוה אחת משתיהן, )לכל

ולכן . 35ומה לי אם יבטל לבן לבדו או תכלת לבדו, כאין לו אלא אחת משתיהן

 )ובפרט לפי השיטה הנראית עיקרית יותר(מוטב להטיל תכלת כפי אחת השיטות 

שגם ' ו-' דיותאות לעיל י מה שנתבארש לפ"וכ( 36שלפיה מקיים שתיהן כראוי

. ד אפשר שאין עיכוב למצות לבן ביותר משני חוטים שלמים"ם והראב"להרמב

עדיין מקיים בין לבן , ונמצא שגם אם מוסיף חוטי תכלת יותר מהמוכרח לדעתם

  .)ובין תכלת כראוי
                                                  

ן מפני חילק בין ביטול לב) א"דף פו ע', ע ז"מ(ג "פ פערלא בספר המצוות לרס"פ שהגרי" ואע35
ש שאין להתחשב "וכ( 48וכדלקמן הערה , אין דבריו עיקר, התכלת לבין ביטול תכלת מפני הלבן

כי מצד גדרי המצוה , ]ו" טלקמן שם ובאות' עי[האם הלבן עדיף או התכלת , בזה במעלה בעלמא
ולא נזקקנו לדון בביטול אחד מהם , ובפרט שהרי עיקר המכוון הוא לקיום שניהם. שניהם שוים

ודי בכך שגם לפיהם , אלא כדי שלא יצא שכרו בהפסדו לפי השיטות האחרות במנין החוטים
 .)נחשב כמקיים מצות ציצית ואינו עובר איסור בלבישת הבגד

אם (מ עדיין יש מקום לדון בזה למי שאין לו ודאות גמורה בקיום מצות התכלת בזמן הזה " ומ36
והתינח בחוטים הראויים לתכלת הרי לא , )ב"יק וכיומפני זיהוי החלזון או מפני סוג הגוון המדו

משום מחלוקת (אבל אם מוסיף , )ל לגבי קלא אילן" הנא" עמ' כדברי הגמ(יהא אלא לבן 
ם ודעימייהו "י והרמב""נמצא דלרש,  בחוטי התכלת על חשבון חוטי הלבן הנדרשים)הראשונים

וכמו כן לפירוש בתרא (. תכלת אין בידווגם , כיון שאינו מצבע הבגד, אינו מקיים בזה מצות לבן
,  כיון שנראה כתכלת]אפילו הוא מצבע הבגד[דקלא אילן פסול לדין לבן ,  דלעילב" עי מא"ברש

י המובאים "ד הב"ש לפ"וכ. 28כ לעיל הערה "אכן פסול זה הוא מדרבנן כמש. נ בהא דידן"וה
  . )שאין זה אלא כאשר מטיל עמהם גם תכלת ממש, שם

ל "כדעת רוב הראשונים דלא ס, מנע מצביעת יותר מחצי חוטישאין בטענה זו כדי להאבל נראה 
כי . )ש שלא להמנע לגמרי מצביעת החוטים בדם החלזון המצוי בידינו כיום"וכ(ם "בזה כהרמב

ת מצבע הבגד כרוב הראשונים שאין חוטי הלבן צריכים להיו) ה"ס' ט' סי(ע "ל בשו"לדינא קי
ם אפשר שאינו אלא מדרבנן "י והרמב"ואף גם לדעת רש. ) וסיעתםם"י והרמב"ודלא כרש(

ויש , וסוף סוף הרי לרוב הראשונים ניתנים הם במקום מנין החוטים הראוי לתכלת(כמובא לעיל 
ד אפשר "ם והראב"ת שגם להרמב"ועל אחת כמה וכמה לפמשנ. מלבדם שיעור חוטי לבן כראוי

ולגבי שאר החוטים . יותר בשני חוטים שלמיםשאין עיכוב בחוטים מצבע הכנף אלא לכל ה
ג שהשוה דין כל החוטים "ולהסמ[ל לגבי קלא אילן " הנא" עמ' בודאי אין חשש כמפורש בגמ

פ בבגד "ומי שלבו נוקפו ינהג עכ. )]וכדלעיל, הרי בהכרח אין פסול כלל בחוטי קלא אילן, כאחד
 .ם לצבוע תכלת רק חצי חוט"שיטת הרמבאו ינהג בו כ,  שמונה חוטי לבן)כגון בטלית גדול(אחד 
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   משנהמשנהמשנהמשנה ם והכסףם והכסףם והכסףם והכסף""""דעת הרמבדעת הרמבדעת הרמבדעת הרמבבבבב

ת אינו התכל) "ד"א ה"פ(ם " ועדיין יש מקום לבעל דין לטעון מדברי הרמב....טוטוטוטו

הרי שאין לו תכלת עושה , כיצד. והלבן אינו מעכב את התכלת, מעכב את הלבן

ונפסק הלבן ונתמעט עד הכנף ונשאר , וכן אם עשה לבן ותכלת. לבן לבדו

שהעמידו את המשנה דהתכלת : ומקור דבריו בסוגיא לח". כשר, התכלת לבדו

' אבל לרבנן לכאו. ןוהיינו בגרדומי, גם אליבא דרבי' אינו מעכב את הלבן וכו

ם "וכמו שכתב באמת הרמב, מתפרשת המשנה כולה כפשוטה על תחילת העשיה

ב למה לגבי הלבן שאינו מעכב "וצ. ברישא לגבי התכלת שאינו מעכב את הלבן

  .שעשה מתחילה כל החוטים תכלת, את התכלת לא נקט גם כן את האופן הפשוט

שם ' לפרש את הנידון בגמ, ם"נדחק ביישוב דברי הרמב) שם(והכסף משנה 

שאם עשה , דהתינח לבן שאינו מעכב את התכלת. 37לגבי הסיפא גם אליבא דרבנן

                                                  
דלעולם יכולים , ל לאידך גיסא"שאם באנו לפרש כן בסוגיא הרי י, א העיר"מ קארפ שליט"והגרמ 37

דהלבן אינו ' ודוקא משום כך אי אפשר לפרש דינא דמתני, חוטי התכלת היתרים לשמש למצות לבן
ונמצא ,  חוטי תכלת שלמים'דפ " עכשהרי בהכרח עליו להטיל, מעכב את התכלת על תחילת העשיה

כמו לפי דרכו של (בגרדומין ' ל דלרבנן נמי מיירי מתני"ולפי דבריו צ. מקיים בהם לבן ותכלת יחד
דהיינו כשמטיל מתחילה רק , לרבנן גם בדין זה כמו ברישא' כי אלמלי מתפרשת מתני, )מ"הכס

  .כ דוגמא זו"ם לנקוט ג"רמבלמה לא יוכל ה, )' כדלעיל אות ט,ודוקא לרבנן מהני(תכלת 
כדמוכח , שהרי בפשטות בדין גרדומין נחשב כמקיים גם לבן, מ דרך זו מוקשית מיניה וביה"ומ

והיינו (" כשר"ם "ויש לדייק כן גם מסיום לשון הרמב. מפשטות הסוגיא דמהני גם אליבא דרבי
ומוכח , )תכלתדמיירי כשאין לו , וכמו שהדגיש שם ברישא לגבי לבן לבדו, כשר ללבישה

וכדלעיל (שאלמלא כן היה עליו לתקן ולהוסיף לבן לקיום המצוה כתיקונה , שמקיים בזה גם לבן
לאו מצד הקיום , כ בהכרח מתפרשת כוונת המשנה שאינן מעכבים זה את זה"וא). ג"אות י

וגם דברי . )שאין בציצית אלא חוטי תכלת(אלא מצד המציאות , )שמקיים תכלת בלא לבן(
ולכן מיאן הכסף . בהכרח מתפרשים כן, ם עצמו שהביא זאת כדוגמא ללבן שאינו מעכב"הרמב

ם גם בדין זה שהטיל מתחילה הכל תכלת דומיא "דאם כן למה לא נקט הרמב, משנה בדרך זו
אבל אין זה אלא אליבא , ל שאמנם קיים בזה גם לבן"ואדרבה לגבי תחילת העשיה י(דרישא 

  . )הרי מהני גם אליבא דרבי, אבל לגבי גרדומין. 'כדלעיל אות ט, זהדרבנן שאינם מעכבים זה את 
ם דגרדומין מהני רק לקיום "והקרן אורה פירשו בדברי הרמב) ס יח"ס(ואמנם המשכנות יעקב 

אבל מבואר גם בדבריהם שאין הדברים . )וכרבנן דאינם מעכבים זה את זה(המין הנשאר 
ומהקרן אורה שם מבואר דלעולם לרבי . אליבא דרבידמיירי : מתיישבים עם פשטות הסוגיא לח

וצריך לומר משום דלרבי (ודוקא לרבנן אינו מקיים אלא את המין הנשאר , מהני לקיום שניהם
כ לרבנן שיש "ומשא. והשיריים מתייחסים לכללות החוטים שהיו מתחילה, הכל ענין אחד לגמרי
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וכעין . ]'ם שם הלכה ה"ש הרמב"כמ, פ שהם מצוה אחת"אע[בכל אחד מהם משמעות בפני עצמה 

,  בשם יש מפרשים]'ז' ציצית סי' הל[ש "וכן הרא,  לחד פירושא]ה אלא" דב" עלח[' זה חילקו התוס
אלא שלדעתם אם נפסק בפחות מכדי עניבה לא מהני לרבנן אפילו . בדין גרדומין בין רבי לרבנן

בעצמו התקשה בזה באוקימתא דרבא מ "ומ. )כיון שאין בו שיעור גדילים, לקיום המין הנשאר
   .ש"ע. 'כ מקיים שניהם ולא חשיב לבן שאינו מעכב את התכלת כלישנא דמתני"דא, אליבא דרבי

ם "ורק מהמשך לשון הרמב(ל כפירכא "והמשכנות יעקב באמת לא החשיב את לשון המשנה הנ
גם בדין גרדומין דייק ש', וכו" פ שאין אחד מהן מעכב את חברו מצוה אחת הן"אע"' בהלכה ה

ויתרה מזו פירש אליבא דרבא דלרבנן נמי מקיים בזה שניהם . )אינו מקיים אלא תכלת ולא לבן
דנפסק חוט אחד מעיקרו פסול לא מיתוקמא ) א" עלט(לרב אדא , אלא שלפי דרכו שם. כמו לרבי

מ לפי "מו. ש"ע. אלא רק לרבנן, מפני שאי אפשר שיקיים בזה גם את המין הנפסק, לרבי' מתני
 )לפי הבנתו(דבריו אין להעמיד את המשנה בגרדומין אלא מפני שהחזיק בסברת הכסף משנה 

אבל אם אמנם גם בתחילת העשיה אין . דבעשיית כל החוטים תכלת אינו מקיים כלל אפילו לרבנן
הרי בודאי מתפרשת המשנה אליבא דרבנן גם כפשוטה על תחילת , הלבן מעכב את התכלת

   .) וכאמורב" עכפי המוכרח מהסוגיא לח(שמקיים בזה שניהם פ "אע, העשיה
דמהני גרדומין רק לקיום , ם"ובאמת יש להעיר גם בעצם הדין העולה מדבריהם אליבא דהרמב

למה לא , דאי לרבנן נמי אזלינן בכהאי גוונא בתר תחילתו לגבי שיעור הגדילים. המין הנשאר
דלעולם לא אזלינן בתר תחילתו , ם יש מקום לחלקואמנ(. יועיל גם לקיום מצות לבן כמו לרבי

ם "וגם מלשון הרמב. )אבל הא גופא מנלן, ודוקא דין גדילים אינו אלא בתחילת העשיה, גרידא
והמשכנות יעקב והקרן אורה (ל "מוכח דמהני דין גרדומין גם לקיום המין שנפסק כנ" כשר"

מה שהביא זאת כדוגמא ללבן שאינו ובהכרח . )והדוחק מבואר, נדחקו בזה דדוקא התכלת כשר
ם "והקרן אורה עצמו הוכיח מהכסף משנה שפירש כוונת הרמב(ל "היינו מצד המציאות כנ, מעכב

  . )ל"ובהכרח פירש את הדברים מצד המציאות כנ, בדין זה דמקיים גם לבן
' כוו" פ שאין אחד מהן מעכב את חברו אינן שתי מצוות"אע) "'בהלכה ה(ם "והמשך דברי הרמב

פ שגם לענין הקיום "שאע, מתפרש על עיקר הדברים, )ל"שנסתייע ממנו המשכנות יעקב הנ(
ז " לקמן בסמוך אות טי מה שיתבארובפרט לפ. מ הם מצות עשה אחת"מ, משכחת לה זה בלא זה

 דמשכחת לה קיום מצות תכלת לבדה כשעשה מתחילה ,)והכסף משנה(ם "לעיקר בדעת הרמב
הרי קיים מצות עשה ' וכו  תכלתאואואואווהלובש טלית שיש בה לבן "ם שם "מבוכלשון הר(הכל תכלת 

וכיון דמיירי שם בעיקר גדר המצוה לא נזקק לאופנים המותרים . )]ז"לקמן אות י' ועי[" אחת
שהעמידו ', דהתכלת אינו מעכב את הלבן וכו) 'בהלכה ד(כ בדינא דלעיל "ומשא, לכתחילה

   .ת"בלבישה כמשנם באופן מעשי המתיר את הבגד "הרמב
, שאם מועילים גם עבור הלבן, מ יש מקום לחלק בין הטלת ארבעה חוטי תכלת שלמים"ואולי מ

כ לגבי "ומשא". הלבן אינו מעכב"ולא שייך למיתני על זה , נמצא כאילו יש כאן גם חוטי לבן
ת אבל סוף סוף במציאו, )מכח תחילתו(פ שנחשב כמקיים את המצוה בשלמות "שאע, גרדומין

ה יש ידים "אכן הרי בלא. ועל זה שנינו הלבן אינו מעכב, לא נשארו שם אלא חוטי התכלת בלבד
, אלא להשלים לשיעור גדילים בלבד, מוכיחות דלא מהני חוטי התכלת היתרים לקיום מצות לבן

  . ותו לא מידי, א"י-' טיותכדלעיל אות
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אלא תכלת דאינו מעכב את הלבן . פ שלא כרך עליהם תכלת יצא"חוטי לבן אע

, ואי אפשר לומר כן, דמשמע שאם לא הטיל אלא חוט תכלת בלבד יצא, מאי היא

דאין מקום לפתיל דאין מקום לפתיל דאין מקום לפתיל דאין מקום לפתיל משמע , ף פתיל תכלתדהא קרא כתיב ונתנו על ציצית הכנ

" ואסיקנא לא נצרכה אלא לגרדומין. תכלת אלא אם כן יהיה ציצית דהיינו לבןתכלת אלא אם כן יהיה ציצית דהיינו לבןתכלת אלא אם כן יהיה ציצית דהיינו לבןתכלת אלא אם כן יהיה ציצית דהיינו לבן

שאפילו יעשה ארבעה , 38והבינו מדבריו כמה מרבותינו האחרונים. ש"ע. 'וכו

לא יקיים בזה אפילו מצות תכלת ,  תכלת)דהיינו שמונה ראשים(חוטים שלמים 

ולא מבעיא שאין חוטי התכלת יכולים (לתכלת בלא לבן כי אי אפשר , גרידא

אלא גם לענין הכשר הגדילים אי אפשר , לעמוד במקום הלבן לקיום מצות לבן

והחזיקו בדרך זו המשכנות . 39)אלא במציאות של חוטי לבן או שאר צבעונין

ב "והנצי) שם(ם "קובץ על הרמב' וכן בס, והקרן אורה בסוגיין) יח' סי(יעקב 

ם במהות "וכולם תלו את הדבר בשיטת הרמב. 40)ק יא"קכז ס' סי(שאלה  בהעמק

                                                  
אבל כן מוכח , אים בסמוך ביותר מפורשים הדברים במשכנות יעקב ובהעמק שאלה המוב38

שהנידון בזה הוא בהטלת ארבעה חוטים שלמים של תכלת , קובץ' בהדיא גם בקרן אורה ובס
דהתכלת והלבן אינם ' ג מיירי מתני"דדוקא בכה, ורוב הראשונים' י ותוס"וכמו שנקטו רש(

 . )מעכבים זה את זה
כי אין לזה משמעות תכלת , קייםמצות תכלת הוא דאינו מ , וראיתי למי שפירש שגם לפי דרך זו39

דלא גרעי חוטי התכלת מחוטי לבן או , אבל מצות לבן מקיים בזה. אלא כשכורך בה את הלבן
מצות מצות מצות מצות החוטין תכלת לא יצא ' ואם עשה כל ד ":ק כה"ס' ג' א סי"בלשון החזו' ועי(. שאר צבעים

, ריך להגיה בדבריו שםה נראה שצ"ובלא. דאף ידי תכלת לא יצא, לרבותא נקטל ד"אבל י    ".תכלתתכלתתכלתתכלת
  ).41כדלקמן הערה 

דלא ) ב" עלח(יוחנן בן נורי ' אבל מדברי המשכנות יעקב ודעימיה שהוכיחו כדבריהם מלשון ר
ומאידך לפי . מוכח שלדעתם אינו מקיים בזה את המצוה כלל, "אין לו לבן מטיל תכלת"נקט נמי 

אין טעם לחדש גדר זה במשמעות ם והכסף משנה "ז בכוונת הרמב"י- ז" טיות באותבארשיתה מ
, )א"י-' טיותכדלעיל אות, מצות התכלתעם עם עם עם כשם שאין חוטי התכלת היתרים עולים ללבן (התכלת 

ודעימייהו שפירשו באופן זה את דין המשנה הלבן אינו ' י והתוס"וביותר מוכח כן לדרכם של רש
  .ולעולם מקיים בחוטי התכלת את מצותם שהיא התכלת, מעכב את התכלת

) ובעיקר בשלהי דבריו(שבמשכנות יעקב שם , מ יש חילוק ביניהם בפירוש הסוגיא לפי זה" ומ40
כי גם לרבנן אי אפשר לפרש על , איננה דוקא לרבי' דלעולם קושיית הגמ, מבואר כהכסף משנה

אבל לדעתו תירוץ רבא דמיירי בגרדומין הוא דוקא אליבא דרבי שמקיים בזה (תחילת העשיה 
, דהא סוף סוף אין זה קיום תכלת בלא לבן, ל לרבנן לא מיתוקמא אפילו בגרדומיןאב, שניהם

אם , ל נפסק חוט אחד מעיקרו פסול"ורק לדידן דקי. ולכן שקלו וטרו בסוגיא אליבא דרבי דוקא
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שאינו אלא החוט הכורך ולא מגוף הציצית , חוט התכלת ובשיעורו לעומת הלבן

) מצוה שפו(וכן המנחת חינוך . 41ל"וכמדויק גם בלשון הכסף משנה הנ, עצמה

נו ם נראה דתכלת לבד בלא לבן אי"שמהרמב, פ הכסף משנה"כתב בקצרה ע

                                                 
ודוקא לרבנן ולא , נפסק הלבן ונתמעט מכדי עניבה אינו מקיים מצות לבן אבל מקיים מצות תכלת

  . )לרבי
כמו (אליבא דרבנן ' ל הסכימו שאין לפרש את קושית הגמ"ר רבותינו האחרונים הנאבל שא

וכתבו דרכים שונות להעמיד למרות זאת את הדברים אליבא ,  אלא לרבי)שכתב הכסף משנה
דלרבנן , הקרן אורה נדחק לכלול את הדברים בתירוץ רבא שהעמיד את המשנה בגרדומין. דרבנן

דלרבנן מיירי , אליבא דרבי' פ מקושית הגמ"ולפי זה מוכח עכ(הא נמי איצטריך לגבי הסיפא מי
ואין שום הכרח וסמך מהסוגיא לנטות . ואין צורך להעמיד בגרדומין, כפשטה' גם סיפא דמתני

ד לתירוץ רבא "אלא שתלה את ההבדל בין הס, ב"וקרובים לזה דברי הנצי. )מכך אליבא דאמת
, ד לאפוקי מסברת הכסף משנה"פ אין הכרח מהס" עכולפי זה(ש "ע. בעיקר דין מנין החוטים

ולא כגירסת , לפי דרכו שם דתליא בפלוגתא דתנאי[ד שני חוטי תכלת בעינן "כיון דאזלא כמ
ל שאין התכלת אלא החוט "כ להמסקנא דמיירי בגרדומין י"ומשא, ]תצא' א בספרי פר"הגר

ל נקט "ובספר קובץ הנ. )זה בזהאבל סוף סוף יש בזה דוחק לתלות את הענינים . ש"ע. הכורך
ולכן חתרו , ל כרבי דמסתבר טעמיה"אבל בהא קי, דלעולם לרבנן עצמם מקיים בזה תכלת מיהא

 . והדוחק בזה ברור. ש"ע. להעמיד את המשנה אליביה' בגמ
חוטי ' ולפי שיש מקום לומר דב", בביאור דין טלית שכולה תכלת) ק כה"ס' ג' סי(א "בחזו'  ועי41

אלא רצון התורה דוקא , לזה אמר התנא שאינו כן. תכלת נמי כשר' ואם עשה ד, ובההתכלת ח
ומשמעות דבריו היא ". מצות תכלתמצות תכלתמצות תכלתמצות תכלתואם עשה כל ארבעת החוטים תכלת לא יצא . בשני מינים

דאילו לרבי לעולם אין משמעות במצות תכלת לבדה אלא עם (ל כוותייהו "אליבא דרבנן דקי
  . צות תכלתכ לא יצא בזה מ"ואעפ, )הלבן

ואף גם , )פ"מצות תכלת עכ( ועוד ראשונים שיצא בזה ב" עלח' י ותוס"אבל הרי מפורש ברש
וכהבנתם בדברי הכסף (ם "המשכנות יעקב ודעימיה לא חידשו דבריהם אלא אליבא דהרמב

א שם בסמוך "וכלשון החזו". לבןלבןלבןלבןלא יצא מצות "וצריך לומר , א"ס נפלה בחזו"ונראה דט. )משנה
אלא שלא יהא אלא שלא יהא אלא שלא יהא אלא שלא יהא , אין זה תנאי בדין המצוה שיהיה הצבע ממין צבע הבגד ":)חוטי הלבןלגבי (

 מא(כבר יישב לנכון הקרן אורה בסוגיא שם , פ שמקיים בזה מצות תכלת"ואע". צבען תכלתצבען תכלתצבען תכלתצבען תכלת
  .א"וכמובא לעיל אות י, מ גם לרבנן אסור ללבוש את הבגד"דמ, )ב"ע

דלרבנן לא , דין הקדים תכלת דכשר] ם"הרמב[יר ולא הזכ) "ה ואמנם"ק יא ד"שם ס(א "ע בחזו"וע
ם לא הביא "ומיהו הרמב", וחזר וכתב במוסגר". דהא תכלת לחוד נמי כשר, איצטריך לאשמועינן

ואין לדקדק כולי האי מסיום זה שדעתו כהמשכנות יעקב ". רק בנפסק הלבן, דין תכלת לחוד
עולה מדבריו הקודמים דלרבנן כשר ל שאין זה מכוון אלא כלפי ה"וי. ם"ודעימיה בדעת הרמב

ה נראה מסגנון דבריו "ובלא. ם מוכח שאין הדבר כן"דמהרמב, )ומקיים בזה גם לבן(אפילו ללבישה 
 .ופשוט למעיין. אלא להניח את הענין כנידון בפני עצמו, שלא בא לקבוע בזה מסמרות
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ומשמע מסתימת דבריו דהיינו גם כשמטיל ארבעה חוטי תכלת שלמים (מצוה 

  . 42)ג"ס' ט' סי(וכן הוא בערוך השולחן , )ל"כנ
  

כתב דרך ) א"יב ס'סי (וכן בבית יוסף ) ח"א הי"פ( אכן הכסף משנה עצמו ....טזטזטזטז

הוא הדין , שכשם שאם אין לו תכלת עושה לבן לבדו, ם"נוספת בדעת הרמב

" שהרי עיקר המצוה בתכלת, וכל שכן הוא. "ן עושה תכלת לבדוכשאין לו לב

ש "ולא כהרא, כמו לרבי, ל לרבנן דיצא"ם גם לגבי גרדומין ס"אלא דלהרמב(

דמשום הכי שינה , ובהשקפה ראשונה נראית כוונתו בזה. ש"ע. )שחילק ביניהם

כי לגבי תחילת העשיה היא מילתא , ם בסיפא לפרש באופן של גרדומין"הרמב

שנשאר מכללות , ונקט רבותא באופן של גרדומין(ו מהעושה לבן לבדו "דאתיא בק

ובודאי שיש בזה מן . )כ כשר אפילו לרבנן"ואעפ, החוטים רק חוט התכלת לבדו

סוף סוף אין חילוק מהותי בין עיכוב , כי גם אם התכלת היא עיקר המצוה, הדוחק

ם לפרש את הדברים " הרמבוכיון דנחית. התכלת ללבן לבין עיכוב הלבן לתכלת

הוה ליה להעמיד הכל בחד גוונא וכפשטות המשנה , במה אינם מעכבים זה את זה

ועל אחת כמה וכמה שאין הכרע . )ל"פ שיש צד רבותא טפי בדין גרדומין כנ"אע(

קכז ' סי(ב בהעמק שאלה "וכמו שתמה בזה הנצי, כ במעלת התכלת על הלבן"כ

   .) כתבו דהלבן קדיש טפיא" עלח' וגם התוס(על הכסף משנה ) שם

יישב בפשיטות את ) ד"א ה"פ(ם "ד עראמה בפירושו על הרמב"אבל הר

שהרי גם לרבנן שאינם , כלומר". שינה מפני שהלבן מצוי"וכתב , הדברים

מ אסור ללבוש את הבגד בקיום אחד מהם אלא כשאין לו "מ, מעכבים זה את זה

ומשום , ם באופן שאין לו תכלת"והרי ברישא העמיד הרמב. את המין השני

אם עשה לבן ותכלת "וגם בסיפא נקט . דבהכי מותר הבגד בלבישה לכתחילה

, והתינח לבן בלא תכלת. 43כלומר דשרי בלבישה, "כשרכשרכשרכשר' ונפסק הלבן וכו
                                                  

אין לו ) "ב" עלח(ן נורי יוחנן ב'  והמשכנות יעקב והקרן אורה שם סייעו לדין זה מלישנא דר42
פ פערלא המובא "וכן הגרי(. אין לו לבן מטיל תכלת, ולא נקט נמי איפכא, "תכלת מטיל לבן

, אבל אין בזה הכרע. )פ ללבוש את הבגד" פירש בזה לפי דרכו שאסור עכ48הערה בסמוך 
 .23ע לעיל הערה "וע, 44וכדלקמן הערה 

לפי (ם "והקרן אורה בסוגיין אליבא דהרמב) ס יח"ס( ולא כפי העולה מדברי המשכנות יעקב 43
בזה ' ועי. דדוקא התכלת כשר ומחוייב להשלים למצות לבן, )דרכם בכללות דין גרדומין אליביה

 .37הערה לעיל 
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אבל , )ט"ב ה"ם פ"ש הרמב"כמ(שהתכלת דמיה יקרים וגם אינה מצויה לכל 

כי כל תכלת , ילתא דלא שכיחאתכלת בלא לבן בתחילת העשיה בסתמא היא מ

וכיון . 44ולמה לא יוכל להטיל חוטי לבן עם התכלת כדין, לפני שנצבע הוא לבן

פ שנפסק ונתמעט "ם דמהני גרדומין גם לרבנן אע"דלקושטא דמילתא דעת הרמב

וגם המשנה יכולה (שיכל את לשונו להעמיד בסיפא באופן זה , הלבן לגמרי

דדילמא לא מיירי לענין , זה הכרח אליבא דרבנןאלא שאין ב, להתפרש כן לדעתו

באופן רחוק שאין לו חוטי לבן שלא נצבעו  פ מיירי"או עכ, היתר הבגד ללבישה

וקוטב הדברים מפורש גם ביד הקטנה ). ]י שם בתוך דבריו"ש הב"וכמ[תכלת 

  . 45ש"ע). ד"א סק"ציצית פ' הל(מדנפשיה 

דמהאי  ,ל"הנ) בהלכה יח (ואפשר שלזה גם כוונת הבית יוסף והכסף משנה

מפני שאין זה אלא , ם גם בסיפא לגבי תחילת העשיה"טעמא הוא דלא נקט הרמב

ומילתא דלא שכיחא היא , )י שם"ועוד יותר בב, מ"כמפורש בכס(כשאין לו לבן 

והקל וחומר שהזכיר בזה . )ולא כדי לאשמועינן רבותא גרידא בדין גרדומין(

ם כשאין לו לבן מטיל "שגם להרמב, יסוד הדבריםאינו אלא כדי לבסס את , י"הב

אלא , ל"ם הנ"מ שם אינו השינוי בלשון הרמב"י ובכס"ועיקר הנידון בב(תכלת 

                                                  
כי הוא , ולא נקט נמי איפכא, "אין לו תכלת מטיל לבן"ל "הנ'  ולכן גם לדרך זו ניחא לשון הגמ44

וכמו כן מיושבת בזה בפשיטות ). ד"א סק"פ(הדיא ביד הקטנה וכן הוא ב. מילתא דלא שכיחא
העושה לבן בלא תכלת לוקח ) "ט"א ה"פ(ם "מלשון הרמב) שם(ב בהעמק שאלה "הערת הנצי

 . ומפני שהדבר רחוק במציאות, "או תכלתאו תכלתאו תכלתאו תכלתהעושה לבן "ולא כתב ', וכו" אחד משמונת החוטים
, ם"בדעת הרמב) א"ו ע"דפ', ע ז"מ(ג "פ פערלא בספר המצוות להרס" וקרוב לזה כתב הגרי45

אלא שעדיין אסור ללבוש את הבגד . פ מצות תכלת"דלעולם אם עשה כולה תכלת מקיים בזה עכ
כשאין לו (מותר ללבוש את הבגד  ודוקא בלבן לבדו. אפילו אין לו לבן, משום ביטול מצות לבן

 בזה מבוססת על כמה ודרכו. ש"ע. משום דעשה דלבן חמיר טפי ודחי עשה דתכלת, )תכלת
ואם בעדיפות הלבן , אם בדין דחיית עשה לעשה אחר. הנחות שיש לדון בכל אחת מהן לעצמה

ם שאינו אלא "אפילו להרמב, ל מבואר שהתכלת היא עיקר המצוה"י הנ"והרי בב(לגבי התכלת 
י י המובא במרדכ"דהא להר, ועולה על כולנה). ]ה אכן"לעיל בסמוך סוד' ועי[החוט הכורך 

ומה לי אם אין , אין איסור בלבישת הבגד בלא ציצית אלא כשיש לו) תתקמד' הלכות קטנות סי(
שאם אין לו לבן מטיל , )מצוה שפו(וכבר מפורש הדין בספר החינוך . לו תכלת או אין לו לבן

ם מתיישבים בפשיטות גם אם דין "ודברי הרמב. ש"ע. חוטי תכלת בלבד ומתעטף בו ומברך
  . ת"ת בעזהי"פ במציאות הדברים יש הבדל ביניהם כמשנ"כיון שעכ, זה ללבןהתכלת שוה ב
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ולכן לא האריך לפרש בהדיא . והתאמתו אליבא דרבנן, בירור דעתו לגבי גרדומין

פ הדין מפורש בכסף משנה "ועכ. )אלא רק את עצם הדין, לפי זה את טעם השינוי

 )פ"דהיינו התכלת שבה עכ(ם נמי מקיים מצות ציצית "דלהרמב, ית יוסף שםובב

  . והחינוך דלעיל' י ותוס"כמפורש ברש, אם עשה כל החוטים תכלת

  

והאחרונים שהחזיקו ',  ובאמת יש לעמוד בעיקר הסבר הכסף משנה בהלכה ד....יזיזיזיז

 שהרי ".שאין מקום לפתיל תכלת אלא אם כן יהיה ציצית דהיינו לבן", בדבריו

אבל אליבא דרבנן . עד דאיכא תרוייהו בחד, אמנם לרבי משמע מוראיתם אותו

ומה לי , שם דוראיתם אותו כל חד לחודיה משמע' מפורש בגמ, ל כוותייהו"דקי

ם עיקר הציצית שהוא הענף דינו "ואם אמנם להרמב. לבן לבדו או תכלת לבדה

, ף להכשיר שם גדיליםפ יועילו בזה חוטי תכלת של הענ"אבל עכ, בחוטי לבן

ורק לענין קיום מצות לבן בחוטי (ויקיים מצות תכלת בפתיל הכורך את הענף 

יש ללמוד מדיוקא דקראי דלא מהני לזה תכלת אלא דוקא לבן , התכלת היתרים

כשם שחוטי הלבן היתרים אינם מועילים לקיום , 21הערה  וכדלעיל ,ממין הכנף

או או או או והלובש טלית שיש בה לבן ) "ה"א ה"פ(ם "וגם מלשון הרמב. )מצות תכלת

מוכח בפשטות שמקיים בזה , "הרי קיים מצות עשה אחת,  או שניהם כאחדתכלתתכלתתכלתתכלת

ב בהעמק שאלה "וכמו שהעיר בזה הנצי. 46)כמו בלבן לבדו(פ "מצות תכלת עכ

 בליבליבליבליהלובש לבן "ם דצריך לומר "והגיה בלשון הרמב, דלעיל) ק יא"קכז ס' סי(

  .47ם מדויקת וברורה"האמור לשון הרמבאבל לפי . ש"ע". תכלת

 תכלת בלבד חוטחוטחוטחוטשאם לא הטיל אלא "ומתוך דקדוק לשון הכסף משנה שם 

נראה לפרש כוונתו , "ציציתציציתציציתציצית אלא אם כן יהיה תכלתתכלתתכלתתכלת לפתיללפתיללפתיללפתילדאין מקום ', יצא וכו

י אבוהב לדקדק מלשון "מהמהר) ב"יא סי' סי(על דרך מה שהביא בבית יוסף 

                                                  
ולא לבן לבדו , מצות תכלתמצות תכלתמצות תכלתמצות תכלתם שם יש לדייק גם שמקיים בזה "תוכן דברי הרמב ובפשטות לפי 46
 ).39לעיל הערה ' ועי(

שאם , ם"בביאור דברי הרמב) 37הערה (ל " ואמנם לדעת המשכנות יעקב והקרן אורה הנ47
יכולה לשון , עד הכנף ונשאר התכלת לבדו אינו מקיים בזה אלא מצות תכלת בלבדנתמעט הלבן 

, וגם אין בזה צורך, )כדלעיל שם(אבל אין זו פשטות הדברים . ם זו להתפרש בכהאי גוונא"הרמב
  .ת"ת בעזהי"כמשנ
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שאם אין לנו תכלת נטיל שני חוטי לבן , "ן לבדועושה לב"ם בהלכה זו "הרמב

י שם לא השיג על יסוד דבריו "והב. )ודעימייהו' י ותוס"ולא כרש(לבד 

אלא דלחוטי הלבן גופא בעינן , )ם אין צורך להשלים לשיעור גדילים"דלהרמב(

דאפשר דלא סגי בשבעה מפני שאין , והוסיף עוד (ם שבעה חוטים"להרמב

. )ם כן יהיה ראשו ארוך שיהיה נכפל ליעשות חוט שמיניהשביעי עומד אלא א

היה מתפרש , "עושה תכלת לבדו"ם גם בסיפא "ולפי זה אלמלי נקט הרמב. ש"ע

ולכל היותר חוט שלם דהיינו שני (הדבר להטיל חוט אחד של תכלת בלבד 

שתפקידו (ועל זה כתב הכסף משנה שאין מקום לפתיל תכלת .  ותו לא)ראשים

בודאי , אבל אם יעשה גם את הענף מחוטי תכלת. 48 בלא ציצית)ענףלכרוך את ה

ם אופן "ולא נקט הרמב(ת " כמשנ)פ מצות תכלת"ועכ(שיקיים בזה מצות ציצית 

 מקיים בחוט התכלת לבדובחוט התכלת לבדובחוט התכלת לבדובחוט התכלת לבדומפני שלפי דרך זו עיקר המכוון הוא להראות שגם , זה

כנף ולא משכחת לה אלא באופן שנפסק ונתמעט הלבן עד ה, מצוה בלא הלבן

  .49)ונשאר חוט התכלת לבדו

  

ד "כדעת הראב,  שאין לפקפק על הטלת חוט תכלת שלם בציציתנו למדיםנו למדיםנו למדיםנו למדיםאאאאונמצונמצונמצונמצ

ואין בזה שום חשש של ביטול , )ודעימייהו' י ותוס"או שני חוטים כרש(ודעימיה 

, וגם אין חשש בלבישת הבגד בלא קיום שני המינים כראוי(ו "מצות ציצית ח

ואדרבה לדעת הרבה ראשונים ). ד"כדלעיל אות י, הםדהוי כאין לו אלא אחד מ

ם "ואפשר שגם לדעת הרמב(מקיים בזה את המצוה כתיקונה בלבן ותכלת כאחד 

שהוא , ם"כ הצובע חצי חוט בלבד כדעת הרמב"ומשא, )'וכדלעיל אות ד, כן

  .כמעט יחיד בין הראשונים בזה

                                                  
כדי שלא להזדקק להעמיד דבריו דלא , ם"י פירוש זה בדעת הרמב" ואולי משום כך השמיט בב48
לעיל סוף ' ועי(ורוב הראשונים דלעולם אין מצות ציצית בלא ארבעה חוטים שלמים ' י ותוס"שכר

 ).'אות ה
ל לא העמידו דבריהם אלא אליבא "שגם המשכנות יעקב ודעימיה הנ,  ולעצם הדין יש להוסיף49

' ועי, ם"והרי דעת הראשונים בזה אינה כהרמב, )ו"כמובא לעיל אות ט(ם במהות התכלת "דהרמב
  . 'לעיל אות ב
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        מיכאל חימימיכאל חימימיכאל חימימיכאל חימיהרב הרב הרב הרב 
        עיליתעיליתעיליתעיליתביתר ביתר ביתר ביתר , , , , כולל יחוה דעתכולל יחוה דעתכולל יחוה דעתכולל יחוה דעת

         חצי חוט תכלת חצי חוט תכלת חצי חוט תכלת חצי חוט תכלתתתתתם בטוויים בטוויים בטוויים בטוויי""""טת הרמבטת הרמבטת הרמבטת הרמבבעניין שיבעניין שיבעניין שיבעניין שי

ד לעניין צביעת חצי חוט תכלת "ם והראב"המאמר מבאר שמחלוקת הרמב ::::תקצירתקצירתקצירתקציר

 בני ארץ עם, פ תרגום אונקלוס והבבלי" ע,תלוי במחלוקת בני בבל, או כולו

  . פ תרגום יונתן בן עוזיאל וסתם ספרי בהגדרת המושגים גדיל ופתיל" ע,ישראל

באה ללמד שצריכים חוטי התכלת והלבן " פתיל"הספרי מפרש שהמילה 

. נקרא מעשה הכריכה על הפתילים" גדיל"ו – שזורים ,כלומר – להיות פתולים

. יש לצבוע את כל החוט לפי שנקרא כולו פתיל" פתיל תכלת" כשכתוב ,לכן

  .  כריכה אינה דווקא בתכלת אלא גם בלבן לסירוגיןי זהאולם לפ

נקרא פתיל על שם " פתיל"וסובר ש, צריך שזירה מינו הבבלי א, הספרילעומת

היינו מניין " גדיל"ומפרש ש – הפתילה על שאר החוטים – מעשה הכריכה

נמצא שיש " פתיל תכלת" כשכתוב , ממילא.פתילבקבוצת החוטים הכרוכים 

וכן , לצבוע בתכלת רק את החלק הפותל שהוא חצי חוט מתוך ארבעה שלמים

  .עיקר הכריכה היא בתכלת

ם " הרמב. מתקופת התנאים היו כמה מנהגים ושיטות כריכהכבר: המסקנה

היא דבר " פתיל"שהגדרת ,  שהיא דעת רב,'גמל האחרונה שה הפסק כמסקנ

חוץ (ולכן כורכים רק בתכלת , ולכן רק הוא צבוע בתכלת, הכורך את הגדיל

רפת חכמי צ. וממילא אין חיוב לשזור, )מכריכה ראשונה ואחרונה כמבואר בפנים

  .הספריעל פי הבבלי את  לפרש ודחקו ,י"ואשכנז פסקו כסתם הספרי כמנהג א
  

        מקורות השיטותמקורות השיטותמקורות השיטותמקורות השיטות

חוט אחד תכלת : םםםם""""הרמבהרמבהרמבהרמב – שיטות במספר חוטי התכלת בציצית' כידוע ישנם ג

  .'מתוך ח' ד: פותפותפותפותהתוסהתוסהתוסהתוס ;'מתוך ח' ב: דדדד""""הראבהראבהראבהראב ;'מתוך ח
  

        ''''שיטת התוסשיטת התוסשיטת התוסשיטת התוס

חוטין של תכלת ' י אומרים דבית שמא" : בספרי בפרשת כי תצאגורסים' התוס

  ).ב"בכורות לט עוב ,ב"מנחות מא ע( "וארבעה של לבן
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יש ד ": מסבראם את שיטתיםמבסס, "התכלת"ה "דא "מנחות דף לח עבו

 יםמפרשהם  ל פי זה ע." סברא הוא שיהיו שוין, כיון דתרי מיני בעי רחמנא,לומר

   . אם כי בדוחק רב,ס"את סוגיות הש

 ולכן לא 1,והיא נחשבת כדחוייה' לא פסקו כשיטת התוס ככולםרוב הפוסקים 

  .הארכתי בה כאן

  

        דדדד""""שיטת הראבשיטת הראבשיטת הראבשיטת הראב

יסודה בגרסא בספרי דברים באופן שמתאים עם ספרי ד "של הראבשיטתו 

  :א לספרי דברים"נעתיק כאן את גרסת הגר. במדבר

 "ועשו להם ציצית"לפי שנאמר , למה נאמר, "גדילים תעשה לך"

 כמה , גדילים:למוד לומר ת?אחד בפני עצמושומע אני יעשה חוט 

, ה"אצבעות כדברי ב' חוטין של ג'  אין פחות מג,גדילים נעשים

. אצבעות' חוטין של לבן ורביעית של תכלת של ד' א בג"ובש

: למוד לומר ת? מנין לרבות רביעית של תכלת, זה לבן"גדילים"

  2.ש"הלכה כדברי ב. "ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת"

                                                  
חוטין של ' חוטין של תכלת וד' ש אומרים מד"וב" :יש עוד מראשוני אשכנז שגרסו בספרי כך 1

  .)ד" פסקא רלכי תצא' פדברים ספרי " (ש" והלכה כדברי ב.אצבעות' ד' לבן של ד
מדבר בכללות חוטי הציצית לאחר " של לבן' חוטים של תכלת וד' ד"פשט הדברים הוא כי 

שהספרי ' לכן הסיקו תוס. י נתינת שני חוטי תכלת ושני לבן בנקב הטלית"ה נוצר עוז, הכפילה
  . שצריך חוט אחדת הסובר'גמחולק על ה

, 1219' עלון ישיבת הר עציון גליון מס', מספר חוטי התכלת ונוסחת הספרי'הרב ישי גלזנר במאמרו 
 שלשה של צמר וארבעה של בית שמאי אומרים"י רומי מובא כך "העיר שבגרסת הספרי דברים כת

וביאר שבפני סופר כתב יד רומי עמד נוסח הכתוב בקיצור כדרכם של מעתיקים ובו היה  ,"תכלת
כפי , כמילה ארבעה' הסופר קרא את האות ד ,"של תכלת' של צמר וד' בית שמאי אומרים ג "כתוב

, כנראה, וכך, )א"כגרסת הגר(ולא שם לב לכך שמשמעותה היא רביעי , שהיא נקראת בדרך כלל
,  ומתוך כך הסיק שם שנמצא אם כן כי מקורה של שיטת ראשוני אשכנז.נוצר נוסח כתב יד רומי

פ " ע'גמביארו את ה' ייתכן שתוס. בטעות סופר בספרי, הסוברים שצריך שני חוטי תכלת כפולים
  .מסורת קדומה שהתבססה על נוסח זה אף על פי שנוסח הספרי שלהם היה מתוקן

" גדילים זה לבן"לפני ": ורביעית... חוטין' ג"א עוד ישנם שינויים נוספים מלבד "ת הגרבגרס 2
" ש"הלכה כדברי ב"וכן המילים , אלא זה המשך לקטע הקודם" דבר אחר"אין את המילים 

  !המופיעות בסוף הקטע מאששות שחלק זה הוא בלתי נפרד מהמאמר
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 שכן המושג חוט ,חוטי לבן וחוט אחד תכלת' פשט גרסא זו מבואר שנותנים גל

 משמע שצובעים את ,והיות שכתוב שחוט אחד של תכלת. כאן הוא לפני הכפילה

  3.ובשיטה זו דרכו פוסקים רבים. כולו
  

        םםםם""""שיטת הרמבשיטת הרמבשיטת הרמבשיטת הרמב

  :)'ו' א הל"פציצית ' הל (ם"רמבתב הכ

  .לבןויהיה אחד משמנת החוטין חוט תכלת והשבעה 
  

לכאורה ו, "אלא השנים תכלת והששה לבן, טעות הוא זה: "ד במקום משיג"הראב

  ?ם שצובעים רק חצי חוט"ומניין לרמב, ד משיג בצדק"על פי הספרי הראב

 ציצית עלעלעלעל"ובהגדרת המושג " פתיל"התשובה לזה נעוצה בהגדרת המושג 

 היות ,רא פתיל היינו שכל אחד מחוטי הציצית נק,"פתיל"ד מגדיר "הראב. "הכנף

 כלומר תן עם ,4"עם הכנף"הכוונה " כנףהעל "והגדרת . והוא צריך להיות שזור

" פתיל"ם מפרש ש" הרמב,לעומתו .שאר חוטי הכנף פתיל אחד שלם צבוע תכלת

היינו על " על כנף"ו.  על שאר החוטיםהפותלהפותלהפותלהפותל אחדאחדאחדאחדהיינו מעשה כריכה של חוט 

  .  ולא עם חוטי הכנף,חוטי הכנף
  

        נחיםנחיםנחיםנחיםווווהגדרת מהגדרת מהגדרת מהגדרת מ

, חוט, סיב: ים בסיסייםנחמו ראשית נגדיר ,כדי להבין את שרשי המחלוקת

  .וחבל, פתיל

 זו מלאכה ,,,,חוטחוטחוטחוטויוצרים ) פותלים( נקראים נימים ומהדקים אותם סיבי הצמרסיבי הצמרסיבי הצמרסיבי הצמר

   6. עדיין שם חוט עליו ולא פתיל, לחוט בלי הידוקי אפשרומחמת שא. 5טויהטויהטויהטויהנקראת 

                                                  
 . ג"מוהס ,ז"הריא, הערוך בשם רבינו חננאלביניהם  3
  .שהכוונה עם הנשים). כב, שמות לה" (ויבואו האנשים על הנשים"כמו  4
  . טווים חוט,כלומר – "לטות ממנו חוט": ם מסכת שבת פרק יג משנה ד"ש לרמב"מהפיראה  5
פירוש המשנה כלים פרק ם ב"כמו שכתב הרמב, מכיוון שהוא יחידה אחת, אינו נקרא פתיל אלא חוט 6

לפי שגם קוראין את השערה , וזה שם משותף, רבים נימין, וראים גם את החוטק, נימה" :כט משנה א
ם "פירוש המשנה לרמבגם ב.  חוט הוא יחידה."והעלוקה נימה, וקוראין את היבולת נימא, האחת נימא

  ". כשמזקין בארץ יוצאין ממנו חוטין דומים לפשתן',אלקנב '–וקנבס " :מסכת כלאים פרק ט משנה א
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של ) פתילה(מעשה ההידוק . "יד פתילצמ" כמו 7פתילפתילפתילפתיל נקרא המהדקהמהדקהמהדקהמהדקשם הדבר 

.  כדלקמן גדיל גדיל גדיל גדיל ופעמים שנקרא,פתילפתילפתילפתיל והתוצאה נקראת ,שזירהשזירהשזירהשזירהשני חוטים נקרא 

  ).8כפולכפולכפולכפולופעמים שחוט שזור נקרא (

 היינו שלוקחים שלשה חוטים 9קליעהקליעהקליעהקליעה נקרא עבותעבותעבותעבות במעשה המהודקהמהודקהמהודקהמהודקשם הדבר 

  .ולא בצורת הידוק של פתיל) צמה (10בצורת קליעה

 .12פתילפתילפתילפתיל נקרא שמעשה גדילהשמעשה גדילהשמעשה גדילהשמעשה גדילהוגם מצאנו  ,11""""גדילגדילגדילגדיל""""בשם  גם הקליעההקליעההקליעההקליעהונקראת 

.  יז,מלכים א זבבנביא כמבואר  ,ומצאנו עוד שגדילים נעשים כמעשה שרשרות

 או שזירהשזירהשזירהשזירהאו , הוא חוטים הכרוכים בכמה אפשרויות" גדיל "נחנמצא שהמו

  13.וכדלקמן, שרשרתשרשרתשרשרתשרשרת או קליעהקליעהקליעהקליעה
                                                  

שהוא , ואמרו שהוא פתיל ואינו צמיד" :ם מסכת כלים פרק י משנה ב"ה לרמב פירוש המשנ7
 ."מהדק את המכסה על הכלי ומסמיכו אבל אינו מצמידו לחרשו של כלי

 ".השזור החוט הוא ...וכפול: "ם מסכת כלים פרק כא משנה א" פירוש המשנה לרמב8
עובד : "ובתרגום יונתן". ד גדילועוב "ַמֲעֵׂשה ֲעֹבתתרגם אונקלוס שמות פרק כח פסוק יד ב 9

  ".קליעה
 כלומר ',פאיר'אלצ '–וקליעות " :ם מסכת עדויות פרק ג משנה ד" פירוש המשנה לרמב10

 שכן עני קולע שלשה חוטין לתלות בצואר בתו 'גמוכך אמרו ב, הסרטים העשוים מעשה קליעה
  ."קטנה

הקולעת אשר קולעת שער  –וגודלת " :ם מסכת שבת פרק י משנה ז" פירוש המשנה לרמב11
וכן גזרו על עטרות כלות אם היו של כסף או " :ם הלכות תעניות פרק ה הלכה טו"רמבוב ."הראש

תפר בגד צמר בשל " :ם הלכות כלאים פרק י הלכה ג"רמב וכן ב." אבל של גדיל מותר לכלה,זהב
 או קשר , צמר או שתפר בגד צמר בחוטי פשתן או בגד פשתים בחוטי,פשתן ואפילו תפרן במשי

הרי אלו  –אפילו נתן צמר ופשתים בשק או בקופה וכרכן , או גדלןאו גדלןאו גדלןאו גדלןחוטי צמר בחוטי פשתים 
וכן אם כפל בגדי , פ שהרצועה באמצע" של צמר בגדיל של פשתן אעקשר גדילקשר גדילקשר גדילקשר גדיל ואפילו .כלאים

  .... "הרי אלו כלאים –צמר ופשתן וקשרן 
  ."רב פפא גדיל פתילתא" :א" שבת קיט ע12
גדלים מעשה :  הכא ואידך–' ב"ב על המילה גדילים "יר בעל הטורים בדברים כוכן הע 13

, ופתלהו מתוכו כדכתיב מעשה שרשרות. דתרי גדלים כתיב, ה גדיל שנים"וזה שאמרו ב. שרשרת
ידוע שהשרשרת : "מסכת מקוואות פרק י משנה הם ב"וכן כתב הרמב". כדרך שעושים שרשרות

 הגב חוליותחוליותחוליותחוליותוהם  שרשרת החוטשרשרת החוטשרשרת החוטשרשרת החוט, , , , ושדרהושדרהושדרהושדרה" : פרק ז משנה במסכת נזירוב, "מחוברת מטבעות
ועל .  נמצא שגדיל מעשה שרשרות ובציצית הוא באפשרות קבוצת חוטים כרוכה בחוליות."כולם

אלא , דהיינו הפתילים) ב"מנחות לט ע" (ופתלהו מתוכו"י לגבי "כל פנים כן אין פירושם כרש
  .הכוונה לגבי החוט הפותל
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קליעה קליעה קליעה קליעה  או העבההעבההעבההעבההחוט החוט החוט החוט  או מעשה ,"חבילה" הוא שם כולל לריבוי מלשון חבלחבלחבלחבל

  .15פתילה עבהפתילה עבהפתילה עבהפתילה עבה או 14עבהעבהעבהעבה

ופריפה ,  בתוספת קשירהרך כללכריכה היא בד – כריכה לפריפהכריכה לפריפהכריכה לפריפהכריכה לפריפהההבדל בין 

  16.היא ללא קשירה

  

        ????או פתיליםאו פתיליםאו פתיליםאו פתילים, , , , גדיליםגדיליםגדיליםגדילים, , , , חוטיםחוטיםחוטיםחוטים    - - - - חוטי הציצית חוטי הציצית חוטי הציצית חוטי הציצית 

–אם הגדילים של הציצית עשויים מחוטים או מפתילים : ועתה נשוב לענייננו

שאין חיוב שיהיו ' י' א הל"ציצית פ' ם הל"דעת הרמב. מצאנו שנחלקו בזה

ד "לו הראביוא. 17 וגם אם הם שזורים אינם נחשבים אלא לחוט אחד,שזורים

  . שצריך שיהיו שזורים18מביא מהספרי

                                                  
היו לוקחין חבלים , הוא החבל, ועקל" :ם מסכת מעשרות פרק א משנה ז" פירוש המשנה לרמב14

 .."אותו הכלי העשוי מן החבלים נקרא עקל, ועושין מהן סל עגול וצוברין בו הזתים וסוחטין
והכוונה שהוא חבר את עליהן בקליעה " :ם מסכת עוקצין פרק ב משנה ו"פירוש המשנה לרמבוב

 כדרך שעושין אצלינו במערב בבצל שרוצים ,יים למשך זמןעד שנעשו חבל אחד לתלותן כדי לק
 ."להחסינו

 ,לוח שיש לו משען של עץ, ומדף" :ם מסכת כלים פרק כג משנה ה"פירוש המשנה לרמבראה  15
 וכאשר יורד שם העוף באותו הכלי מושך את , שמחזיקו הצייד מרחוקחבלחבלחבלחבלובאותו עץ המשען 

 ." ונופל עליו אותו הלוחהחוטהחוטהחוטהחוט
 לפי שאין בה , זו היא בשבתפריפהפריפהפריפהפריפה" :ם מסכת שבת פרק ו משנה ז"המשנה לרמב פירוש 16

 ." בלבדכריכת חוטכריכת חוטכריכת חוטכריכת חוט אלא קשירהקשירהקשירהקשירה
לפי שהם אותם ארבעה , של מעשה תמר ויהודה דמשמע שזורים" ופתילך"מ ואין להקשות 17

 .כנפות' פתולים של ד- גדילים
אומר 'למה נאמר לפי שהוא  ['ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת': " ספרי במדבר פיסקא קטו18

ונתנו על ציצית הכנף פתיל ' :למוד לומר ת? שומע אני יעשה צמר כמות שהוא'ועשו להם ציצית
 הואיל ואמרה תורה תן , הרי אתה דן? לבן מנין, אין לי אלא תכלת טווי ושזור,טווי ושזור] 'תכלת

לקח (פסיקתא זוטרתא א בוכן הו". מה תכלת טווי ושזור אף לבן טווי ושזור –תכלת ותן לבן 
שהוא פותל את  – 'ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת'" ):ב"קיב ע(במדבר פרשת שלח לך ) טוב

מה תכלת טווי מה תכלת טווי מה תכלת טווי מה תכלת טווי . . . . ''''פתיל תכלתפתיל תכלתפתיל תכלתפתיל תכלת''''    :::: שנאמר שנאמר שנאמר שנאמר,,,,טווי ושזורטווי ושזורטווי ושזורטווי ושזור אלא שיהא , ולא שיעשה כמות שהוא.הצמר
 להלן מה ,כןממש תכלת תכלת בספרי דיליף: "ד" ואילו לשון הראב."ושזור אף לבן טווי ושזורושזור אף לבן טווי ושזורושזור אף לבן טווי ושזורושזור אף לבן טווי ושזור

  ".שזורין כאן אף שזורין
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ם קוראים לחוטי הציצית "ולפי הרמב, א להם פתיליםוד אפשר לקר"לפי הראב

  .לפי ההלכה די בחוטיםש היות ,גם אם שזרן" חוטים"

  

  .ת קדום בביאור לשון הפסוקיםשורש המחלוק

 ַּתֲעֶׂשה ָּל ַעל ַאְרַּבע ַּכְנפֹות ְּכסּוְת ֲאֶׁשר ְּתַכֶּסה ְּגִדִליםְּגִדִליםְּגִדִליםְּגִדִלים"""":  כתוב)יב ,כב(דברים ב

  ." תעביד לך על ארבע כנפי כסותך דתתכסי בהכרוספדיןכרוספדיןכרוספדיןכרוספדין: "אונקלוסותרגם  ,"ָּבּה

 ִציִצתִציִצתִציִצתִציִצתָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְוָעׂשּו ָלֶהם ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל וְ  ": כתוב)לח ,טו(מדבר בבו

 וגם שם מתרגם ," ַהָּכָנף ְּפִתיל ְּתֵכֶלתִציִצתִציִצתִציִצתִציִצתַעל ַּכְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלֹדֹרָתם ְוָנְתנּו ַעל 

 על כנפי כרוספדיןכרוספדיןכרוספדיןכרוספדיןמליל עם בני ישראל ותימר להון ויעבדון להון "אונקלוס 

  ." כנפא חוטא דתכילתאכרוספדכרוספדכרוספדכרוספדכסותהון לדריהון ויתנון על 

 מוסכם הן ל כל פנים וע,ועיין בערוך ובמפרשי התרגום אם זו מילה יונית

, 20"אין ציצית אלא ענף ":בליבוהן ב, 19"אין ציצית אלא דבר היוצא ":ספריב

  .  ברור שציצית הם כלל החוטיםם כןוא

מופיע בתרגום על המילה ציצית ועל המילה " כרוספדכרוספדכרוספדכרוספד"רואים שהמונח 

"  דתכלתאחוטאחוטאחוטאחוטא"לו י הם מונח אחד וא"ציצית" ו"לגדי"כך נלמד כי ומ, גדילים

אפשר להבין שקבוצת חוטים נקראת כרוספד . שעל הכרוספד הוא מונח שני

כך , הכנף קבוצת חוטים" על"וממילא כשם שנותנים . וריבויין נקראים כרוספדין

פתילתו -  ונקרא פתיל על שם כריכתו,קבוצת החוטים חוט תכלת" על"נותנים 

  .שאר החוטים" עם"ולא חוט תכלת , דילהיוצרת את הג

ְוִיְּתלּון ַּבֲחֵמֶׁשת ִקיְטִרין ַאְרָּבָעה ְּבגֹו ְתָלָתא  "):שםבמדבר (יונתן תרגום באולם 

 גּוְלַיְתהֹון ְׁשִזירגּוְלַיְתהֹון ְׁשִזירגּוְלַיְתהֹון ְׁשִזירגּוְלַיְתהֹון ְׁשִזיר ַאְנָּפאַאְנָּפאַאְנָּפאַאְנָּפא ְדִמְתַעְטִפין ְּבהֹון ְלָדֵריהֹון ְוִיְּתנּון ַעל ַאְנֵּפי גּוֵליהֹוןַאְנֵּפי גּוֵליהֹוןַאְנֵּפי גּוֵליהֹוןַאְנֵּפי גּוֵליהֹוןַעל ַאְרַּבַעת 

 שמתעטפים פני כנפיהםפני כנפיהםפני כנפיהםפני כנפיהםעל ארבעת "היינו " על כנפי"הביאור , אם כן ו".ְדִתְכָלא

".  פתיל של תכלתפני כנפיהםפני כנפיהםפני כנפיהםפני כנפיהםויתנו על "היינו " על ציצית"והביאור  ,"בהם

  . יתנו חוט שזור תכלתבכנףבכנףבכנףבכנףכלומר עם חוטי הלבן 

  

                                                  
  .ו"ספרי במדבר קט 19
 .א"מנחות מב ע 20
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שיעשה על , נמצאו במצוה זו שני צווים ":ג"הא " ציצית פ'הלם פסק ב"והרמב

ונתנו ועשו להם ציצית ' :' שנא,ושיכרוך על הענף חוט תכלת, נההכנף ענף יוצא ממ

ע כמבואר "שהוא עיקר מסורת תושב – כאונקלוס ."'על ציצית הכנף פתיל תכלת

  .ס" וכן נראה לקמן במסקנת הש21.וכן העיקר במדרשים כאונקלוס. א"במגילה ג ע

ִתיל ְּתֵכֶלת ְוָהָיה ְוַׂשְמָּת ֹאתֹו ַעל ּפְ " – ל תכלת האמור בציץוהנה אף לגבי פתי

אין  – ) לא, לטםשכן  ו; לז,שמות כח ("ַעל ַהִּמְצָנֶפת ֶאל מּול ְּפֵני ַהִּמְצֶנֶפת ִיְהֶיה

 ולא נאמר – "בחוטא דתכלתא"וכך נכתב שם בתרגום אונקלוס , רוחיוב לשז

ם הלכות כלי המקדש "רמבוכך פסק ה .דתכלתא כבתרגום יונתן שם" שזיר"ב

ופתיל תכלת למטה ממנו , נקוב בשתי קצותיו) הציץ -(והוא " :פרק ט הלכה ב

   ."נכנס מנקב לנקב כדי שיהיה נקשר בפתיל כנגד העורף

פותל את כל -ם שפתיל התכלת נכנס דרך נקבי הציץ ומקיף"שיטת הרמב

  .  חיוב שזירתוםשל ולא ע –" פתיל" נקרא ל כן וע,המצנפת

ם מדייק וכותב באותו מקום "ואכן הרמב. בפתילי התכלת שבאפודהוא וכן 

שם סוף " (מרוכסיןמרוכסיןמרוכסיןמרוכסין תכלת  חוטי חוטי חוטי חוטיושני" – שמתאר מדוע יקראו חוטים אלו פתילים

ולכן ,  אבל לא לעיכובא,ומסתבר שפתלו אותו כמו חוטי הציצית לחוזק). ט"פ

.  מעכבתאינהללמד ששזירה  –" חוט"בתרגום מפרש ,  שנקרא פתילף על פיא

 האפוד , המעיל, המשכן,חצרהקלעי , סךהמ, הפרוכת, רק בחוטי היריעותו

  22.צריכים הם להיות שזורים – "משזר" בהם אמרוהחושן שנ
  

לתרגום אונקלוס מתייחס לעצם קבוצת " גדיל"העולה מן האמור שהמונח 

כותבת התורה  מעשה קליעה במקום שצריך שהרי ,החוטים ולא למעשה קליעה

  ).נחיםמוהגדרת הכדלעיל ב" (מעשה עבות"

                                                  
לך רמז - לקוט שמעוני תורה פרשת לךבי ו,ה ט ויאמר מלך"פרשה מג ד) וילנא(בראשית רבה ב 21
חייך שאני נותן לבניך , מחוטמחוטמחוטמחוט אתה אמרת אם :ה" הקבמר לוא –אם מחוט ועד שרוך נעל " :עו

וגם שם בבראשית ". א חוטא דתכלתומתרגמינןומתרגמינןומתרגמינןומתרגמינן, 'צית הכנף פתיל תכלתעל צי'א " כד,מצות ציצית
 ".חוטא" "פירש אונקלוס חוט

 'שש משזר' או 'שש'כל מקום שנאמר בתורה " :ם הלכות כלי המקדש פרק ח הלכה יד" רמב22
ומצוה מן ,  אם היה חוט אחד לבדו כשר'בד' ומקום שנאמר .צריך שיהיה החוט כפול ששה

  ." בלבד צריך שיהיה חוטן כפול שמנה'משזר' ומקום שנאמר בו .ול ששההמובחר שיהיה כפ
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 בההוא ,)'עמבתחתית ה, המובאת לקמן (ב"במנחות לט ע' תבאר הגמובזה ת

 לרבה בר בר חנהורב אמר , כלומר קלועות" גדילמי אליגד"גברא שציציותיו הוו 

גדיל " –שביאור המושג גדילים אינו קליעה אלא בא ללמד מניין חוטי הציצית 

 ,)יםנחמוכדלעיל ב" (גדיל" כלומר שחוט שזור משניים נקרא גם בשם ,"שנים

 אבל לא שצריך לשזור או לקלוע , ארבעהומכאן שצריךהם ריבוי " גדילים"ו

י פתיל ל יד כרוכים עםכלומר ללמד שארבעת –" למניינא"אותם אלא בא רק 

עשה גדיל ופתלהו "וממילא דברי רב שם .  הם נקראים גדיליםל כן וע,תכלת

  . כדלקמן, פותל אותם שחוט אחד מתוכן,חוטים כפולים' היינו קבוצת ד" מתוכו

 לעשות חוטים ושצריך י אפשרשאומר ואפשר שגם תרגום יונתן לא בא ל

היינו " שזיר דתכלא"אם נפרש ו? דמהיכן יליף לכריכה על החוטים, דווקא שזור

  .ימצא שגם הוא פוסק כאונקלוסי) שוזר את שאר החוטים יחד(חוט כורך 
  

ר את החוט כפי שמפורש ם לא פסק שחייבים לשזו"ובזה יתבאר למה הרמב

א י להלכה ה"פתיל"הגדרת שהיות  – ראוכן מדוע דין זה לא נפסק בגמ, בספרי

  .כורך ולא שזור

מפורש ש לנהוג כהרי שי, אולם לכאורה אם דין זה לא נפסק בבבלי במפורש

וכדי . ס לא פסיק לה"התשובה לזה שדברי הספרי דעה דחויה היא והש? בספרי

  .י פירושים אפשרייםנס בש"התבונן בכמה סוגיות בשלבאר יסוד זה עלינו ל
  

        """"גדילגדילגדילגדיל""""וווו" " " " פתילפתילפתילפתיל " " " "במונחיםבמונחיםבמונחיםבמונחים    שיטת הבבלישיטת הבבלישיטת הבבלישיטת הבבלי

        סוגיות פתיל וגדילסוגיות פתיל וגדילסוגיות פתיל וגדילסוגיות פתיל וגדיל

  :ט"הסוגיה הראשונה היא הא דאיתא במנחות ל

הוה קא חליף ואזיל ההוא גברא , רב ורבה בר בר חנה הוו יתבי

 .וגדילא מיגדיל, ורמי ליה תכלתא, דמיכסי גלימא דכולה תכלתא

יאי :  רבה בר בר חנא אמר.יאי גלימא ולא יאי תכלתא: רבאמר 

: רבה בר בר חנה סבר? במאי קא מיפלגי. גלימא ויאי תכלתא

לעולם :  ורב סבר;או גדיל או פתיל, 'פתיל'וכתיב ' גדיל'כתיב 

,  שנים–גדיל , וההיא גדילים למניינא הוא דאתא, פתיל בעינן

  .כועשה גדיל ופותליהו מתו,  ארבעה–גדילים 
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 המפרשים את 23,ד"י תואם את שיטת ראשוני אשכנז כהראב"יאור הסוגיה לרשב

  :24השוואה לספריתוך הבבלי 

 ולא שייר בה )כרוך- ( כל הציצית היתה גדיל– וגדילא מיגדילוגדילא מיגדילוגדילא מיגדילוגדילא מיגדיל

   .כלל) חוטים יוצאים-(ענף 

  . משום דאין בה ענף– ולא יאי תכלתאולא יאי תכלתאולא יאי תכלתאולא יאי תכלתא

        

אך , בעינן חוטים יוצאיםרב סבר שיש כאן חסרון שהכול כרוך ו ,י"רשלדעת 

 והוא ממשיך . או כולו כרוך או כולו פתילים בלי כריכהח סבר שאפשר"רבב

  :ומבאר

חוטין '  כלומר אי הוה כתיב גדיל תעשה לך משמע ב– גדיל שניםגדיל שניםגדיל שניםגדיל שנים

        . השתא דכתיב גדילים משמע ארבעה,דאין גדיל פחות משנים

ל "צ-( אותו חוט שכרך בו יהא מן המנין – ופותליהו מתוכוופותליהו מתוכוופותליהו מתוכוופותליהו מתוכו

 ופותליהו :א" ל.)הפתילים היוצאים- שכוונתו ממניין החוטים

   25.תנה פתיל ענף למטה –מתוכו 

  

  ;חוטים' מניין דללימוד  .1 :משמש לשתי משמעויות" גדילים"י עולה ש"לרש

  . כרוכיםללימוד היותם  .2

חוטים היוצאים ללימוד שבעינן  .1 :משמש לשתי משמעויות" פתיל תכלת"גם 

  ).ספרי(ל ופת- החוט שזורללימוד ש .2 ;)26 גם ציציתהיותם נקראיםות למר(מהגדיל 

                                                  
לכן ההתייחסות בהמשך לשיטת , י באחד מפירושיו בסוגיה"ד בעיקרון כרש"היות שהראב 23

 .ד"י מכוונת גם לראב"רש
 ומתוך הגדיל ,ופתלהו מתוכו שיהא גדיל" :ב"ספר העיטור הלכות ציצית דף סח עו', כך תוס 24

 ". כדאיתא בספרי שיהא גדילה יוצאה מן הכנף,יוצא פתיל
' ז תוס"כלומר שיעשה הכריכות ומהם יוצאים חוטי הציצית ולא שיכרוך בסוף החוטים וע 25

א שפירושו שכופלים את "ח ע"ש ותירץ בדף ל"עי) כמפורש בספרי(הקשה שזה לומדים מציצית 
ולא , כך פתילה' שים תוסע למה עו"החוטים אחר נתינתם בנקב כעין פתילה שהיא כפולה וצ

  .בפתיל רגיל
 על שם -ועשו להם ציצת " : לח,במדבר טוכמו שכתב בפירושו ל, והם נקראים ציצית 26

 ".הפתילים התלוים בה
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  : י"משיטת רשמסקנה העולה 

 אינו בדווקא שחוט הכורך יהיה תכלת אלא שיהיה 'כנף פתיל תכלתהעל ' •

 . ד" כהראב,יחד עם שאר החוטים
 . כולו תכלת, הוא חוט אחד שלם'פתיל' •
 אלא ללמד ,החוטיםכריכתו על שאר - לא נכתב על שם פתילתו'פתיל' •

 ,ומכיוון שבספרי מפורש שגם חוטי הלבן שזורים כמו התכלת. שהוא שזור

  .זה יכול לכלול את כל החוטים" פתיל "ם כןא

  

  : י ישנם כמה וכמה קשיים"בשיטת רש

 במדבר פיסקא לכתוב כלשון הספרי'  הגמכהה צרית לכאורה הי,י"לרש) 1

שומע אני ] .ל גדילים"כולה ציצית תשומע אני יעשה [, ועשו להם ציצית" :קטו

הא כיצד שתהא גדילה יוצאה מן הכנף וציצית מן . ל ציצית"יעשה כולה גדילים ת

לעומת הבבלי או , 'יםגדיל' ו'ציצית'בספרי הם המלמדות המילים . "הגדילה

  27.' בזה תוסווכבר העיר. ולא בכדי. 'פתיל' או 'גדיל'

אבל איך פירש את המילה ,  או פתיל הבין או גדילבה בר בר חנהתינח שר) 2

 תא לומד" בדף מב ע' שהגמ, ועוד!ע בעי חוטים יוצאים"והרי לכו" ציצית"

?  להם ענף ולא פתיליםת וקורא',ציצית'שצריך חוטים יוצאים מהגדיל מהמילה 

  .28' תוסוכבר העירגם בזה ו

הם תמיד ש מאחר , לחוטי הציצית פתיליםת קורא'אי אפשר לפרש שהגמ) 3

  29.ולא פתילים, שפירושם לא שזורים" חוטים "קראיםנ

                                                  
והא ברייתא קשיא לרבה בר בר חנה וקשה נמי לרב דדריש " :ה או" דב"נחות לט עמ תוספות 27

 ."ליה הכא מפתיל והתם דריש ליה מציצית
כי זה רק , דחוק" דאיצטריך ציצית לאשמו עינן דלאחר עשייתן צריך לפרוד"ירוצם ות. שם 28

  .תוספת בתוך המילה ציצית

חוט של " :א"מנחות לט עוכן ב .ב ההבדל ביו חוט לשזור וכדלקמן"וכדמוכח בעירובין צו ע29 
מא שם ו, "חוטי צמר פוטרין בשל פשתן" :ב"ע ושם, "פתיל של כרך" ולא ,"כרך עולה מן המנין

, "רב אדא בר אהבה רמי חוטי וקא מברך" "א"מב עושם  ,"כמה חוטין הוא נותן: ר"ת" :ב"ע
  .ועוד
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 30"ופותלהו מתוכו"אלא " פתיליו מתוכו"י כאן לא כתוב ו"לגרסת רש) 4 

  32. העיקריתא וזו הגרס31.שזה בפשטות פעולת מעשה פתילה

 אתא 'גדילים' .מהיכן לומד רב שכורכים את הציציתלא ברור לפירוש זה ) 5

ח "מהיכן למד רבבלא ברור  וכן לפירוש זה 33. לחוטים יוצאים'פתיל'למניינא ו

  34.את מספר החוטים

גדיל או "או סבר ח " רבב:'י באופן מהלך הגמ"עוד יש להקשות לרש) 6

 שלעולם פתילי אילו רב סברו. כלומר או כולו כרוך או כולו פתילים –" פתיל

                                                  
) מנחות(ש "הלכות קטנות לראראה . י תלויים בגרסאות"ש העיר ששני פירושי רש"כבר הרא 30

גירסא אחריתי .  הנח פתיל ענף למטה:רוש פי,עשה גדיל ופתלהו מתוכו" :הלכות ציצית סימן טו
  ".החוט שכורך בו יהא מן המנין – ופתלהו מתוכו :י"גריס רש

ל "וכנ". ופתילייהו מתוכו"ובכמה ". ופתיליהן מתוכו"י כתוב "אכן לא פשוט כי בכמה כת
 ,"ופתלהו"או  "או ופתילהו" ופתיליהן"או  "ופתיליהו"י כתוב "בכמה כת ב"ע ה יבמותבמסכת 

  ".ופותלהו"ובדפוס וילנא 
אבל אני " ):ה ואין עושין"שבת סימן שמג ד(ן "ראב ופתילייהו מתוכו פירש האמנם גם לגרסאות

פעמים '  והיה עשוי שבעה חוליות וכל חוליא ג,ראיתי טלית שהובא מלומברדיא והיה מצויץ
כרוך החוט והפרש בין חוליא לחוליא כמלא רחב אצבע וקשר בראש החוליא וקשר בסופה והכל 

לט [בפרק התכלת '  כדאמרי,שבעה חוליות וששה אוירים בינתייםהיה החוט הארוך השמיני והיו 
' רקיעים וו'  כנגד ז, הפוחת לא יפחות משבע חוליות והמוסיף לא יוסיף על שלש עשרה:]א"ע

ולפי עשייתן נראה .  חוליות ואוירים מראשו ועד סופו, וכל הציצית היה עשוי כן.אוירים שביניהן
 ".הא מתוכו שהוא האויר שבתוך החוליותהא מתוכו שהוא האויר שבתוך החוליותהא מתוכו שהוא האויר שבתוך החוליותהא מתוכו שהוא האויר שבתוך החוליותעשה גדיל ופתיל יעשה גדיל ופתיל יעשה גדיל ופתיל יעשה גדיל ופתיל ילי שהן מפרשין 

עשה גדיל ] ב"עמנחות לט [' כדאמרי' כ יכרוך אותו החוט סביב סביב לז"ואח" ):םש(ן " ראב31
' ופתיל שכורך בו הוא מתוך הכריכה הח,  גדיל הוא הכריכה שכורך סביב.ופתיל יהא מתוכו

נולד יינת במיוחד מאחר שמענ ,אליעזר בן נתן' ר, ן"ראב שיטת ה."כלומר הוא אחד מהשמנה
ונחשב בזמנו לגדול רבני , )מיינץ(הוא חי במגנצא ). 1090(נ "סמוך לשנת תת) גרמניה(באשכנז 

  .אשכנז
וכך הגרסא בילקוט שמעוני כי תצא .  להם פתילים אלא חוטיםת לעולם לא קורא'גמשהרי ה 32

 .ף דף יג"וברי', ע' ג קדמונים ס"ובתשה, ג"תתקל
 שיהו תלויין – ופותליהו מתוכו: "פירשסימן תשמט ) חלק החידושים(ת "לרספר הישר אכן ב 33

התם שליש גדיל ושני שלישי ' ואמרי. בו פתילין שלא יעשה כולו גדיל אלא קצת גדיל וקצת ענף
 . ֵריְׁשפֹוֵלידפתיל משמע מפוצלפתיל משמע מפוצלפתיל משמע מפוצלפתיל משמע מפוצל. פתיל' גדיל וכתי' התכלת כתי' בפר' דאמרי –ופותליהו . ענף

 ."יחד' אח' פרו.  כשכופל אותןחוטין בבגד ונעשו שמונהחוטין בבגד ונעשו שמונהחוטין בבגד ונעשו שמונהחוטין בבגד ונעשו שמונה' ' ' ' דדדדוגדילים מלמד שתוחב וגדילים מלמד שתוחב וגדילים מלמד שתוחב וגדילים מלמד שתוחב 
  .ב"תוספות מנחות לט עשאלת ה 34
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וע מד.  עד כאן מובן למה צריך להשאיר חלק בולט מהגדיל.חוטים יוצאים בעינן

 זה ?"וההיא גדילים למניינא הוא דאתא"הגמרא לבאר אליבא דרב ממשיך 

ח סבר שגדיל היינו כרוך כולו ורב עונה " שהרי רבב,לכאורה שלא מעניין הדיון

ל שאכן בעינן גדיל כרוך ופתיל יוצא מהגדיל "היה צ! ?שגדיל זה למניין החוטים

 אדרבא זה יכול ?יםמה נכנס כאן תשובה למניין החוט, 35כמו שכתוב בספרי

  36!ח לעשות פתיל בלבד רק שיעשה מניין חוטים מסויים"לחזק את שיטת רבב

 בא ללמד הוא אם , איך פתיל בא ללמד שיהיה יוצא מהגדילה– ועוד) 7

  !?שצריך שזור

 ולפי ,"או גדיל או פתיל"'  הרי כתבה הגמ,י"עוד יש להקשות לפירוש רש) 8

 פרש אפשר לואמנם ! מדובר בכל החוטים שהרי',או פתילים'ל "י היה צ"רש

 למה ם כן דא, אבל זה דחוק,שפתיל זה שם כולל לכל הפתילים ונקט לשנא דקרא

י מדובר גם בפתילי "ולרש" פתיל תכלת" מה גם שכתוב ?קרא לא נקט פתילים

  . ל"הלבן כנ

יש בתוך ) ' לתוסל שכןומכ(י " ולרש,"גדילים זה לבן ": מפורש בספרי)9

  .  תכלתחוטי הלבן

  .37ל לכאורה דחוק מאד כאן"י ז" פירוש רשמכל הקושיות הללו יוצא כי

חוט של כרך עולה מן "א "דף לט עועוד יש להקשות שהרי כתוב ב) 10

לשיטה זו למה לי לאשמועינן שעולה מן המניין אם שניהם שווים או ו ,"המנין

  38? יש תכלת בתוך הלבןניםפל כל ע

  

                                                  
 .ל ונדחקו עד מאוד בדרשות חדשות"הנ' וכבר העירו בזה תוס 35
על כורחנו גדיל במהותו כרוך ומוכרח לעשות גם ? אם כן מנא לן שצריך להיות כרוך, ועוד 36

הלא נאמר , ועוד! ל"כנ' ציצית'ברם הלא זה ילפינן מ. 'פתיל' 'שנאמ? וזאת מנין, חלק לא כרוך
?  ואם כן מהיכן לומדים ללבן שיהיה יוצא מהגדילה–היינו שכולם יהיו תכלת " פתיל תכלת"

  .ולומר שלבן לומדים מציצית ותכלת מפתיל זה דחוק שאינו מהלך הסוגיה
 א"דף לט עממה שכתב ב י גם לכאורה סותר עצמו"רש, ומלבד מה שבעצמו כתב שני פירושים 37
 ולא ,ומשמע שחוזר על הכריכה שניה או חוליה שניה, "כ פתיל תכלת"תחילה ואח" – "מין כנף"

 .על פתילים יוצאים מהגדיל
  .אורח חיים תשובה יג, קושיית המשכנות יעקב 38
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, כשזור" פתיל"ש את הבבלי כהספרי בהגדרת אכן כל הדוחק הזה נועד לפר

  :ם"אולם כעת נראה את המהלך הפשוט שלדעת רוב המפרשים הוא פירוש הרמב

כלומר במקום     ––––" " " " וגדילא מיגדילוגדילא מיגדילוגדילא מיגדילוגדילא מיגדיל, , , ,  רמי ליה תכלתא רמי ליה תכלתא רמי ליה תכלתא רמי ליה תכלתא............ההוא גבראההוא גבראההוא גבראההוא גברא""""

חוטים - וכמובן יצאו ענפים39לעשות חוליות הוא עשה גדיל קלוע

  .ציתוהיה לו גדיל וצי, מהגדיל כמו בכל ציצית

א יבאופן של קליעה שה    ––––    """"או גדילאו גדילאו גדילאו גדיל    ............רבה בר בר חנה סבררבה בר בר חנה סבררבה בר בר חנה סבררבה בר בר חנה סבר""""

ויתכן שמזה לומד מניין החוטים דאין גדיל  [40משמעות גדיל

  .י כריכות"או ע    ––––" " " " או פתילאו פתילאו פתילאו פתיל " " " ",])ה"כב(פחות משלשה 

, מעשה כריכה ולא קליעה    ––––    """"לעולם פתיל בעינןלעולם פתיל בעינןלעולם פתיל בעינןלעולם פתיל בעינן: : : : ורב סברורב סברורב סברורב סבר""""

, אם כןו. הי כריכה ולא קליע"הם מסוג גדיל ע    """"וההיא גדיליםוההיא גדיליםוההיא גדיליםוההיא גדילים""""

למניין החוטים  –    """"למניינא הוא דאתאלמניינא הוא דאתאלמניינא הוא דאתאלמניינא הוא דאתא""""? למה נאמר גדילים

" שזורים משניים"גדילים הם מושג של שכן . י הפתיל"הכרוכים ע

כמה " למניינא הוא דאתא" אלא רק ,אלא שכאן לא צריך שזורים

  .י הפתיל"חוטים ישזור ע

גדילים גדילים גדילים גדילים """" .חוט שזור משני חוטים הוא סתם גדיל    ––––    """" שנים שנים שנים שנים––––גדיל גדיל גדיל גדיל """"

    ––––    """"עשה גדילעשה גדילעשה גדילעשה גדיל"""" .ולא שלושה כמעשה קליעה    ––––" " " "  ארבעה ארבעה ארבעה ארבעה––––

ופותליהו ופותליהו ופותליהו ופותליהו """",  ולכאורה כולם לבן,מארבעה חוטים שהם שמונה

הפתיל הכורך נקרא פתיל ונחשב ממניין החוטים     ––––    """"מתוכומתוכומתוכומתוכו

ולא מערבים תכלת , תכלת –הפותל  – וממילא רק הוא ,ש"כב

        .ולבן יחד בכריכה

  

  .ןי אינ" רשלפירוש זה כל הקושיות שהקשינו על שיטת

 לפי שאפשר שאינו מפרש כמותו בפירוש גדיל ,לשון הבבלי שונה מהספרי) 1

   .ופתיל

                                                  
 – גדילים  שפירשם דברים פרק כב פסוק יב"רשבראה עוד ב. הגדרת המונחיםעיין לעיל ב 39

 .ע" וצ: צריך שיהא גדול וקלוע,ציצית
 שכתב מהלך )א" עסד(ב על הספרי שלח "נציועיין עוד ב. ג"י' ח ס"ת משכנות יעקב או"שו 40

 . מה שדחה בזה יפה13' כנף איש יהודי עמ"א במאמרו " בראנד שליטי"גראחר ועיין לה
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  .בבלי נקראים חוטי הציצית חוטים ולא פתיליםב אכן )3-2

  . לשון פתיל הכורך,הגרסא ופותלהו מתוכו) 4

–ח למד מניין החוטים מגדיל "ורבב. לפירוש זה למדים כריכה מפתיל) 5

  . משלשה חוטיםשסתם גדיל קלוע

  . אינו אלא הפתיל הכורך בלבד'תכלת פתיל'ו. פשוט' מהלך הגמ) 6

.  מלמד על הצורך בשזירה"פתיל"ולספרי , הוא חוט כורך" פתיל"לבבלי ) 7

  .בין לספרי ובין לבבלי לומדים מציצית" ענף"ו

 הוא הכורך "פתיל"כן  ש, מתאים'פתילים'ולא " או פתיל"לשון הבבלי ) 8

  .שון הפסוקהיחיד וכל

 ורק בענף יש תכלת מהפתיל ,)גדיל זה לבן(אכן כל חוטי הגדיל לבנים ) 9

  .הכורך

 מובן , שגדילים הם חוטי הלבן ורק התכלת פותל עליה,ם"לדעת הרמב) 10

 – "לפתלהו מתוכו"וצריך , "חוט של כרך עולה מן המניין"מדוע יש לחדש ש

  .צוני על הלבןולא להביא תכלת חי, מתוך חציו השני שהוא לבן

  

  : המסקנות הבאותותם עול"ל כהרמב" הביאור הנמן

, מניין החוטיםלמד על בא ל" גדילים" המושג , שהלכה כמותו,לדעת רב •

  ". גדיל היינו חוט כורך"ל ש" בהספרי הנבי שמעוןרולא כשיטת 

' נמצא למסקנת הגמ, מכיוון שגדילים בא למניין החוטים שעליהם כורכים •

 שהופך את המושג , החוט הכורךפעולתפעולתפעולתפעולת- - - - מעשהמעשהמעשהמעשהוא ה" פתיל"ש, כרב

 שזור ולא נאמר נמצא שהחוט לא צריך להיות. ך ולא לקלועלכרּו" גדיל"

  .פתיל אלא לכריכה

 היינו שמתוך מניין חוטי הגדיל שהם ,"עשה גדיל ופתלהו מתוכו"פירוש  •

ולא פתיל , אחד מהם יהיה הפתיל הכורך –קבוצת החוטים הכרוכים 

" פתיל תכלת" וממילא נשמע שכשאמרה תורה ."ר הגדיליםמספ"חיצוני ל

כלומר עצם " (שם הדבר"ולא על " מעשה פתילה"פירושו שפתיל חוזר על 

  .נמצא שרק החלק הפותל צריך שיהיה תכלתו ,)החוט
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, י מבאר את הבבלי בדוחק כהגדרות הספרי למושגי גדיל ופתיל"רש: לסיכוםלסיכוםלסיכוםלסיכום

  . 41וגיהבס פ פשט מרווח"פסק עם "ואילו הרמב

  

  : כתב,14'  עמ',בכנף איש יהודי'א במאמרו הנפלא "י בראנד שליט"והנה הגר

 דדרשינן גדיל ):מנחות לט(' שלפי הגמ, ואף שאפשר לתרץ

כ יש פסוק פתיל "ואח, חוטין' כ למידים מקודם ד"וא', גדילים ד

, ל שעיקרו בשביל הכריכות"כיון שס, וזה רק חצי חוט, תכלת

מ הרי "מ, כ לדינא"ש הספרי וממילא חולק גחולק על דר' והגמ

לפרש הפסוק פתיל ' גדילים ד' דגדיל ב'  הגמלהדרשגם אפשר 

כ לא "וא, אף אם עיקרו בשביל הכריכות, תכלת על חוט שלם

אף דפליגא ' מצאנו פלוגתא לדינא בין הספרי ובין הגמ

  .בהילפותא

        

  .ת כל החוט סותרת שצריך לצבוע אינהכוונתו שהגדרת פתיל לכריכה או

 כיוון שהמילה , לפרש פתיל על חוט שלםי אפשרל מבואר שא"אולם להנ

ואין צורך . הפתילה-פתיל אינה חוזרת על עצם החוט אלא על שם מעשה הכריכה

 כדלקמן דאף דעת הספרי כן ודעת ,כדי לא ליצור פלוגתא מהספרי' לדחוק בגמ

  42.ש דחויה"ר

  

  

  

                                                  
 : וסייםהרב ורבה בר בר חנשהעתיק המעשה דא " הלכות ציצית דף יג עף" וכן מוכח מהרי41
ומכאן שיש כאן חלק חדש " פתיל"ף הוסיף את המילה "הרי".  מתוכו עשה גדיל ופותלהופתילפתילפתילפתיל"

שזור -הרי שפתיל אינו חוט מפותל. ומקודם ביארו את המילה גדיל. המבאר את המילה פתיל
 .אלא דבר הפותל, ואינו גדיל

פ לדעת "עכ(מאותו פסוק  – כריכה ושזירה –ומכיוון שאי אפשר לדרוש שתי דרשות לעיכובא  42
  .ונמצא ששזירה אינה מעכבת. לכן העיקר הוא דעת רב הסובר שפתיל בא לכריכה, )ם"הרמב
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  :א"מנחות מב ע היא ב"פתיל " השנייה לביאורההסוגי

הכוונה כאן השכיב או יישר . הטיל - (רב אחא בר יעקב רמי ארבע

להו ) ומכניס -(ומעייל ,  להו מיעף)וכופל -  (ועייף) חוטין' ד

בעינן תמניא : קסבר, להו מיבק) וכורך או קושר -(בגלימא ואביק 

כי היכי דליהוי גדיל גדילים במקום , )בתוך נקב הטלית - (בגלימא

  . פתיל

  .ולא אביק להו, רב ירמיה מדפתי רמי תמניא דאינהו שיתסר

  .מר בריה דרבינא עביד כדידן

  

א שאחרי שהכניס את הכפל בנקב ו הב אחא בר יעקב ביאור שיטת ר,י"לפי רש

לוקח את שמונת החוטים ומכניסם באותה העניבה , הטלית ונוצרה עניבה בולטת

  .מנה חוטים משולשלים כציציתנה חוטים בתוך הכנף ושושנוצרה כך שיש לו שמ

 ,חוטים מהמילה גדילים' י הוא שדורש ד" ביאור טעמו של ראב,י"לפי רש

נה חוטים בנקב כמו שהם ו אלא שרוצה להכניס שמ,ב" עכמו רב לעיל בדף לט

  43".פתיליםפתיליםפתיליםפתילים"ה –נה במקום המשולשל ושמ
  

 בעינן :רקסב" : הגרסא כך44ס הקדומים לדפוס וילנא" כתבי השהרבהאמנם ב

 – כשם שבמקום הפתיל ,כלומר ".פתיל במקום דבעינן היכי כי בגלימא תמניא

חוטין ' כך צריך בנקב הגלימא ח, חוטים'  בעינן שיהיו ח– החוטים המשולשלים

  . הולא ארבע

י פירש את הסוגיה באופן שלא תסתור את " שרש,ל כל פניםה עוהצד השו

  .ענףלהמושג פתיל כוונת 
                                                  

הלא אין פתיל פותל כאן ? "במקום פתיל"מה פירוש , "מעשה כריכה"הם " גדילים"כי אם  43
 ואם תסביר שהכוונה שבמקום שמכניסים את הפתיל תכלת צריך שמונה חוטים! אלא רק קשר

י "אבל היה אפשר להסביר את רש! ?ירמיה מדפתי בלא קשר' היה לו לעשות כר, למה אביק
בתר הכי עביד שני שלישי גדיל ו" :א"ספר העיטור הלכות ציצית דף סט עכמו שכתב ב, כפשוטו

י לעיל "אבל לרש. כלומר שפותל לאחר מכן על השבעה הנותרים המשולשלין, "ושליש ענף
 .מכוון לחוטי הענף" פתילים"ראינו שהמושג 

 .ב" ודפוס ונציה רפH147Aח "י פריז כי" וכן כ,118י " וכן כת120י וטיקן " כ,95מינכן י "כ 44
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  :הי קש"שוב שיטת רש אולם

מוכח שיש " במקום פתילים"ולא " כי היכי דבעינן במקום פתיל"כתוב ) 1

י ני יש ש"והרי לשיטת רש, שכן מדובר כאן לאחר השלשול בכנף, פתיל אחד

  ... והיה לו לומר במקום פתילים, פתילים' ד' פתילים ולתוס

 היינו שעושה מין קשר רופף בלי ,"אביק" אחא בר יעקב שבשיטת ר) 2

ואם גדיל ?  שהרי להיכן נעלם המושג גדיל, חידושוי זה"לפי פירוש רש ,כריכות

  . ירמיה בלי שום אביקהבהוא רק למניין החוטים אז היה לו לעשות כר

חוטין '  מכניס ד–כדידן " :י"רשירש  פ,"ומר בריה דרבינא עביד כדידן") 3

 התבאר  כי מסוגיה זו לא,חוסר ידיעהבאולם נשארנו , "ואחר כך כופלן לשמונה

חולק שהחוטים בנקב ' לגבי הפרט של מסרק  'כדידן'ואם הכוונה . שצריך לכרוך

 פתיל אינו שם נרדף ם כןוא. ם שכורכים שניהם שווים כןא –  בריה דרבינאמר

  . לכולי עלמאלענף אלא החוט הפותל

. םוכן יש לצרף מה שהקשינו בסוגיה הקודמת דחוטים קרי לה ולא פתילי) 4

  .'וכו

  

חוטין בתוך ' והיה ח" :ביארא "ספר העיטור הלכות ציצית דף סט עבאולם 

 ובתר הכי עביד שני שלישי , הכפולים45'הנקבים וחוזר ומטיל אותם בתוך הז

  ."ד בעי תמניא בגלימא" קס,גדיל ושליש ענף

שכורכים אלא " כדידן" עביד ,י כפירוש בעל העיטור"ואם כוונת רש

 על כרחנו ם כןוא.  חוטיםשבעהכים על שמכניסים ארבעה חוטים בנקב וכור

פתיל הוא הכורך     "כי היכי דבעינן במקום פתיל"' מוכרחים לומר שכוונת הגמ

ם וא.  ושהחוט הכורך לא נקרא פתיל אלא על שם פעולתו,בלבד שיצר את הגדיל

 ולא חציו , יהיה תכלת, החצי הפותל,רק הוא – 'פתיל תכלת' כשאמרה תורה ,כן

  46. פתיל אלא חוטהשני שאינו נקרא

                                                  
  .שחוט אחד הוציא משם לעשות בו הכריכות 45
 אם יש לך –היינו , "מתוכומתוכומתוכומתוכועשה גדיל ופתלהו "ל "ב הנ"ומייד נזכרים אנו בדברים שבדף לט ע 46

י מעשה הפתילה כורך "אלא שחוט הכורך הנקרא פתיל ע! 'הם זשמונה חוטים ואחד כורך הלא 
  . על השבעה והוא עולה למניין שמונה
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, היינו מעשה כריכה על החוטים" פתיל" שוב הגדרת הבבלי למושג י זהולפ

ומימילא יוצא שהבבלי חולק עם דרשת הספרי שצריך החוט להיות שזור 

 47.מהמילה פתיל

   :'שואלת הגמב "בכורות לט ע שהרי ב,והדין נותן כן

א כמה חוטין הו, דתניא; לענין תכלתלענין תכלתלענין תכלתלענין תכלת: אמר רבה? למאי הלכתא

וכמה תהא . שלשה: ה אומרים"וב, ארבעה: ש אומרים"ב? נותן

, שלשה ושליש: ה אומרים"וב, ארבעה: ש אומרים"ב? משולשת

  .אחד מארבע בטפח של כל אדם: ה אומרים"שב
        
 ודבר מופקע מן הדעת הוא לומר שבכל ! אין כאן זכר למניין חוטי התכלתוהרי

הגדרת שמאחר כי מור ברור ולאור הא. ס לא התבאר מניין חוטי התכלת"הש

 לצבוע כי אם את החלק הכורך בלבד ין צריך ממילא א,פתיל הוא החלק הכורך

  .והרי הוא כמבואר לכל מבין
        

        """"ת הכריכותת הכריכותת הכריכותת הכריכותייייסוגיסוגיסוגיסוגי""""ההוכחה מההוכחה מההוכחה מההוכחה מ

עולה שכורכים את , ל שפתיל תכלת הוא רק החלק הפותל"לאור שתי הסוגיות הנ

ינו בגאונים אולם מצ, ןכל הכריכות בתכלת ולא חוליות לבן ותכלת לסירוגי

  :א"עמנחות דף לח בוזה יצא מהא דאיתא ב. שכתבו להוכיח אחרת

אלא ,  יצא–כלת ללבן ואם הקדים ת, מצוה להקדים לבן לתכלת

  ...שחיסר מצוה
        

. נטרונאי גאון סוברים שכורכין חוליה לבן ותכלת לסירוגין' רב עמרם גאון ור

ולדעת .  לבןתתתתיייילחולילחולילחולילחולי תכלת תתתתייייחוליחוליחוליחוליאם הקדים הוא לשיטתם ביאור הסוגיא 

 ביאור , הסובר שכל החוליות תכלת לבד מכריכה ראשונה ואחרונה,ם"הרמב

 שלא עשה לבן תחילה בתוך החוליה הראשונה אלא ואה" ים תכלת ללבןהקד"

   48. תכלת בלבדכל החוליהכל החוליהכל החוליהכל החוליהעשה 
                                                  

דלשון פתיל מצריך רב אחא בר יעקב ): "חלמא(זו הראיה שהביא בקצרה מרכבת המשנה  47
  ...".לאביקה

  .העיקר שהיא לא ראשונה, וכיוצא בזה, או שכרך שתיים תכלת ואחת לבן בחוליה הראשונה 48
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ומפרשינן בהוה , "תכלת אינו מעכב את הלבן" :ב" ע הגמרא לחבדבריוכן 

 הכוונה 'כנףהכנף מין ' שלקא דעתךואז ס, י בטלית שכולה תכלת דאייראאמינ

  . או כריכה של תכלת לשל לבןהשיש להקדים חולי

 אמנם היה ? כי בשביל מה צריך עוד לכרוך לבן,ם קשה"לכאורה לדעת הרמבו

אפשר לדחוק שעושה לכתחילה את שתי הכריכות הראשונות בחוליה תכלת 

אבל ההסבר  . בכריכה ראשונהל כל פניםף עוהשלישית לבן כדי שיהיה מין כנ

פתיל " כלשון הפסוק ,בעיקרון כורכים רק בתכלתשהיות : הפשוט היינו כך

ועכשיו ,  ורבנן חידשו לכרוך בתחילה בלבן שיהיה מין כנף סמוך לכנף,"תכלת

קנו יבמקום לבן שת מצוה לאקדומי תכלת ברישאשעשה טלית שכולה תכלת 

  .קדים לבן ברישא לית לן בהבכל זאת הואי , "נף מין כ–הכנף " ד– חכמים

-  היינו מעשה פתילת"פתיל תכלת"בכוונת הפסוק ' וזה פשוט שהבנת הגמ

 כורכים בלבן חוץ מתקנת חכמים לכריכה ראשונה ין ולכן א,כריכת תכלת

  . 50אבל לא יותר מזה, 49ולכבודה גם כריכה אחרונה

" פתיל"שיטתו שכי מגלה ומי שסובר לכרוך חוליות לבן ותכלת לסירוגין 

 ורק מסברא ,שת חוטי הלבן בכנףוניתן יחד עם שלההיינו חוט שזור צבוע כולו 

ההוא גברא "נו לעיל משיטת רב ביוכבר הרא. לומד שכורכים בתכלת ולבן בשווה

  .' שאין זו שיטת הגמ"דהוי מגדיל

 כל מקום מ,א בבבלי לעשות חוליות לבן לסירוגיןה אמינוגם אם נימא דהו

" לבן אינו מעכב את התכלת" דהיינו, שהמאמר חד צדדי לכל כיוון' מסקנת הגמ

שאין  – "תכלת אינו מעכב את הלבן"ו. פירושו כשהתחיל בתכלת במקום בלבן

שגם ' ונמצא שמסקנת הגמ". גרדומין"הוא לעניין , לו פירוש משמעותי הלכתי

ליה ראשונה בטלית שכולה תכלת יש להתחיל את הכריכה הראשונה מתוך חו

  . ואם לא פתח בלבן אין עוד הטלת לבן נוספת, בלבן

                                                  
 –וכשהוא מסיים ;  מין כנף–הכנף ,  מתחיל בלבן–כשהוא מתחיל : תנא" :א" לט עמנחות 49

 ."מעלין בקודש ולא מורידין, מסיים בלבן
נימא ליה אלו , והדוֵחק לפרש בטלית שכולה תכלת שפותח בתכלת וממשיך בלבן לסירוגין 50

  .דברי רמי בר חמא ואין כך עיקר
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 –הכנף ,  מתחיל בלבן–כשהוא מתחיל : תנא"א "לט ע' וכן מוכח מדברי הגמ

  ."מעלין בקודש ולא מורידין,  מסיים בלבן–וכשהוא מסיים ; מין כנף

רואים שכשהתחיל בלבן מסיים בלבן אבל אם לא התחיל בלבן גם לא ממשיך 

ם היו חוליות לסירוגין היה צריך לכתוב גם שהמתחיל בתכלת צריך לסיים וא. וב

שלוש  שהרי אם יש שבע או ,דש או לא לכתוב בכללובתכלת משום מעלים בק

  .זוגי- י ברור ממילא שהוא יסיים בלבן כי זה מספר א, חוליות ומתחיל בלבןעשרה

  

 כנגד –שבע הפוחת לא יפחות מ: "'ועל דרך הדרוש נימא על הא דאיתא בגמ

 כנגד שבעה רקיעין וששה –והמוסיף לא יוסיף על שלש עשרה , שבעה רקיעים

 'ז ועל כן כשמציין , והרי מפורש שתכלת דומה לים וים לרקיע."אוירין שביניהם

וכשם . 51רקיעים יש לו לציין את כל השבעה בתכלת כי לא מציינים רקיע בלבן

 כנגד שבעה ג"י כן גם העושה ,52תשבשבעה ברור שעושה חוליות חוליות רק בתכל

שהרי גם האוירים ועוד , דמאי שנא, ניהם עושה כולם תכלתירקיעים ואוירים שב

ובזה יובן . ולהם יש גם חשיבות. 53אינם שונים מהרקיעים אלא בשמותם ותכונתם

כי  דנראה .שגם הם חשוביםאף  האוירין אין מציינים חוליות 'זעושים אשר כמדוע 

לעומת מי שירצה לתת חשיבות מיוחדת , חוליות מציין את האויריםהאוויר שבין ה

ומכאן שאין לעשות כריכות לסירוגין לבן . גם לאווירין יצייין אותם בעוד כריכות

כי העושה לבן ותכלת לסירוגין עושה רק ארבעה , ותכלת לפי שהאוירים נעלמים

   54.ואין כאן ציון המורה על האווירין, של לבן ושלושה של תכלת

                                                  
כלבו סימן כב ראה  .ין תכלת אין מקפידים על מניין החוליותהוא מה שכתבו הפוסקים שכאשר א 51
 .ועוד, ח"קל' ם סי"תשובות הרמב, "ובזמן שאין תכלת אין לחוש לעשוי חוליות"ה וכיצד עושין "ד

 :ספר החינוך מצוה שפווכן כתב ב". פתיל תכלת"כמבואר בדברינו כאן באורך על מהות  52
 ".ג לרמז הרקיעים והאוירים שביניהם"ע כריכות או י שב) מחוט התכלת- (ואמרו שעושין ממנו"

 וכן כל אויר שבין רקיע ,ק שנה"ועוביו של רקיע מהלך ת: "גם לאויר יש עובי כמו שכתוב 53
והרי כתוב שתכלת דומה לרקיע והרקיע אינו הראשון מסדרת  ,)טור אורח חיים סימן קטו( "לרקיע

 , רקיע, וילון:אלו הן. מ אומר שבע רקיעין הן"ר: "נתןאבות דרבי הרקיעים אלא השני כמו שכתוב ב
 ).על דרך הדרושרק כל זה ( .הרי שגם אויר שלפניו נראה תכלת".  ערבות, מכון, מעון, זבול,םשחקי

נטרונאי ודעימיה כנראה מסתפקים בסמליות ' ג ור"אולם רע, ם ודעימיה"כל זה לדעת והרמב 54
  .כדלקמן, "ובהתכלת שכרך ר"' ודחוק מלשון הגמ. של שבע
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   :א"מנחות לט ע'  בגמ'איעיקר הכריכה בתכלת ולא לסירוגין משמע גם מהא דדוהא 

: אמר רב הונא אמר רב ששת אמר רב ירמיה בר אבא אמר רב

ואפילו לא כרך בה אלא חוליא אחת ,  כשרה–תכלת שכרך רובה 

  . שליש גדיל ושני שלישי ענף–ונויי תכלת ,  כשרה–

  

 " שכרך רובהתכלתתכלתתכלתתכלת" אין לומר שהרי , בתכלתבהבנה פשוטה ברור שכורכים רק

   !אם אין העיקר שבה תכלת

מבואר שגם היא של "  אחתא לא כרך בה אלא חוליילואפו"' ולשון הגמ

ל כל  שהרי כורכים לסירוגין או ע,י לכאורה יקשה"ג ולרש"אולם לרע, תכלת

 , שהרי לשיטתם פתיל בא לשזירה ולא לכריכה,ל" לאו דווקא בתכלת כנפנים

י נדחק שוב מחמת הספרי לבאר שתכלת אינה חוט כורך אלא שם "ולכן כאן רש

יקרא לו שם תכלת יותר  אולם מי שאינו כורך דווקא בתכלת למה .כללי לציצית

  ?מאשר לבן

,  ואם התכלת אינו העיקרי כאן,"שליש – תכלת יונוי"איתא ' בגמ, ויותר מזה

 ,"תכלתנוי "אבל ודאי לא . 'נוי חוליותו' או 'ונוי ציצית' או 'ונוי גדיל'ל "היה צ

  !ש חוליות תכלת וארבע לבןושהרי יש של

  

  :ל זהיצחק בראנד כתב להשיב ע' ג ר"והרה

מ נראה שגם "מ, י"אולם נניח לפי הפירוש של המשכנ

ל שכורך חוליא "שס, להראשונים והגאונים כמו רב עמרם גאון

ראיות שיש כמה (וכן הלאה בהתחלפות , לבן וחוליא תכלת

: מן הגמרא לח' ד' סע' ה' ס, בכנף איש יהודי' ע, למהלך הזה

 ,)לית כולה תכלת שיש עוד חיוב לעשות לבן אחרי התכלתטב

ומה שנאמר , אלא גם בלבן, ניתן לפרש שהכריכה לא רק בתכלת

לומר שהתורה מפרש לשון , ין תכלת שהיינו הכריכהיפתיל בענ

.  כמו הגמרא סוף לטוהם מפרשים, פתיל ללמוד שצריך כריכה

וממילא , שלשון על ציצית הכנף היינו שהתכלת מאוחר מן הלבן

   ...)ולא מלשון על היינו סביב הלבן(לבן כורכים במבואר שגם 
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א שלהתחיל בלבן זה מדאורייתא אלא שאינו "בדף לח ע' מתוס הוכיח גם עודו

  .לעיכובא

תכלת הפותל ולא יש חוט אחד  –" פתיל תכלת" בתורה כתוב :והתשובה לזה

מין " ורק מדרבנן כורכים ראשית בלבן מאסמכתא בפסוק ,י חוטים מתחלפיםנש

והרי שם , ע למה יפרש דווקא שהתכלת מאוחר מן הלבן"ג צ"ודברי רע". כנף

, ר תכלת שמשמעותו שכורכים בתכלתכתוב שיש להקדים לבן ולא כתוב לאחֵ 

  .ורק מדרשה דרבנן מקדים לה לבן

 ,ם"ספר המצוות לרמבב ריכת לבן אינו אלא מדרבנן כמבוארותוספת הידור כ

ם מסכת מנחות "פירוש המשנה לרמבוגם ב, ם גדיל ופתיליי ציוונשיש ש ,עשה יד

האחד שיהו ציציות בכנפות , מצות ציצית כוללת שני צווין" : כתבפרק ד משנה א

 לפי וזה נקרא לבן, 'ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם'הטליתות והוא אמרו 

שהוא צמר לבן או פשתן לבן כפי התנאים והכללים שנתבארו בתלמוד בדיני 

והצווי השני שיתן חוט צמר תכלת כרוך על אותם הציציות וחוט זה , הציצית

ולא הביא ציווי . "'ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת'נקרא תכלת והוא אמרו 

  .שלישי שיתן לבן תחילה

ולשון ,  אינה אלא אסמכתא בלבד,תחילהמין כנף  – 'על כנף'ודרשה זו 

לכדרבא " :א"נזיר נח עבכמבואר  ,הפסוק תפוס כבר לדרשה אחרת להתיר כלאים

, 'פתיל תכלת' ,מין כנף, 'ונתנו על ציצית הכנף' כתיב, דרבא רמי: הוא דאתא

 פוטרים בין במינן בין –צמר ופשתים ? הא כיצד, 'צמר ופשתים יחדו': וכתיב

  ."שלא במינן אין פוטרין,  במינן פוטרין– מינין שאר, שלא במינן

ואפילו לא כרך " :א"לט ע מנחותשהרי מפורש ב, ג"ק של רע"ועוד תימה בדב

דאי ( וברור שכל מניין החוליות אינו אלא מדרבנן ," כשרה–בה אלא חוליא אחת 

א יהלבן ההקדמת כ מוכרח לומר ש" וע,)?ין להתיר כלאים בציציתי מנ,לאו הכי

  .תוך החוליה הראשונה ולא חוליה לבן וחוליה תכלת לסירוגיןרק ב

  

  :א"סוכה יא עם מהא דאיתא ב"עוד יש לסייע לשיטת הרמב

 והא תני !?וסבר שמואל לא אמרינן פסיקתן זו היא עשייתן

ואחר כך , הטיל לשני קרנות בבת אחת: שמואל משום רבי חייא
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 ?אחר כך פוסקמאי לאו שקושר ו.  כשרין– שלהן חוטיןחוטיןחוטיןחוטיןפסק ראשי 

 ?פוסק ואחר כך קושר מאי למימרא. שפוסק ואחר כך קושר, לא

  .קא משמע לן, וליכא פתילפתילפתילפתיל בשעת כנףכנףכנףכנףבעינן : מהו דתימא

  

לקח חוט ארוך והכניס מנקב הוא ש" הטיל לשני קרנות"בפשטות פירוש המקרה 

  ומדובר כמובן ששני קצוות החוט משני צידיו שזורים.'כנף זה לנקב כנף זה וכו

ברור שמדובר שכל הגדיל ,  ואם הכין מהקצה התכלת את חוליות הגדיל.בתכלת

וללא כריכת לבן ותכלת , עשוי חוליות תכלת בלבד בלי שום קשרים כפולים

אבל , עשה ולא מן העשויוזה שפסקן לאחר כריכתן פסול משום ת! ד"כהראב

  .בדהפתילה בתכלת בל- שעיקר הכריכהה קושר נשאר המסקנר כךבפוסק ואח

היינו לפי " בשעת פתיל"היינו כנף אחד " נן כנףימהו דתימא בע"ופירוש 

שהרי כשכורכים שתי כריכות אם לא יעשו . ביאורנו שפתיל פירושו הדבר הכורך

ואז פסק , ואדם זה עשה שתי כריכות ולא קשר. קשר בשלישי לא תתקיים החוליה

ל " קמ,התחיל לפתולנן כנף אחד בשעה שימהו דתימא בע –ראשי החוטים וקשר 

 הכשר ציצית ויכול לפסוק את החוטים ולעשות קשר הכל עוד לא קשר אין זש

   .בכריכה השלישית

בעינן כנף " וכתב ,פירש לשיטתו כהספרי שכולם נקראים פתיליםי "רשאמנם 

 ."בעינן כנף אחד ולא שנים, הפתיליםהפתיליםהפתיליםהפתיליםשתולה בו ,  בשעה שפותלו–בשעת פתיל 

כי לכלל הפתילים " פתילים"ולא " פתיל"ס כתוב "ושוב קשה כי בדקדוק הש

, ם לפי הפשט"רואים גם כאן שפירוש הבבלי בנוי לרמב. ס ציצית"קוראים בש

  . י דוחק לפי הספרי"ורש

 נטרונאי לעשות חוליות לבן ותכלת לסירוגין בהרבה מביאים את דברי ר, והנה

 מפרשים כך את  ולכן,לפי שכידוע דברי הגאונים דברי קבלה ומסמלים מסורת

 ולפי ; ובסוגיה זו התבאר שאין קשרים, מוסיף קשרים55 נטרונאיב אולם ר.הבבלי

                                                  
וששאלת מהו הפוחת לא יפחות " :)3תשובה  (330 'תשובת רב עמרם גאון בגאוניקא עמל "וז 55
 , כשהיה התכלת ביד ישראל כך היו מטילין לאותו שליש גדיל.ג"והמוסיף לא יוסיף על י' מז

ר רב חונא ב' אמ'  כי דקאמ, וכמה שיעורה.חוליא אחת של ציצית לבנה וחוליא אחת של תכלת
רב ירמיה בר אבה אמר רב תכלת שכרך רובה כשרה ואפילו לא כרך בה ' רב ששת אמ' יהודה אמ
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 ומסוגיה זו התבאר שקושרים , לעשות קשר על כל חוליהין צריך נטרונאי אבר

  . ם"כהרמב' ונמצא שוב פשט הגמ. כבר בסוף חוליה ראשונה

  

        " " " " המוצא תכלתהמוצא תכלתהמוצא תכלתהמוצא תכלת""""סוגיית סוגיית סוגיית סוגיית 

וממילא צריך " שזור"מהבבלי שפתיל היינו ד "פש גבן ראיה אחרונה של הראב

  :'י' א הל"פבהשגות ד "ל הראב"וז. לצבוע את כולו תכלת

 המוצא תכלת בשוק לשונות פסולה וחוטין :ובעירובין נמי אמרינן

  . ואוקימנא בשזורין ומופסקין כעין שצריך לציצית,כשרה

  

  .'כורך' ולא 'ורשז' היינו "פתיל"ומכאן ראיה ש.  הנה מוכח שצריך לשזור,כלומר

  :איתאב " עירובין צו ע'בגמ. ובכן נחזי אנן

חוטין ,  פסולות–לשונות , המוצא תכלת בשוק: אמר רבי אלעזר

. אדעתא דגלימא צבעינהו:  דאמר,מאי שנא לשונות.  כשרין–

שזורים .  בשזורים–! אדעתא דגלימא טוינהו: נימא, חוטין נמי

,  במופסקין–! ינהואדעתא דשיפתא דגלימא עייפ: נימא, נמי

  .דכולי האי ודאי לא טרחי אינשי

  

 פסולות – צמר סרוק וצבוע תכלת – "לשונות". דנה במי שמצא תכלת' הגמ

 –" חוטין" אך .שכן שמא נעשו לצורך עשיית גלימה ולא צבען לשמה, לציצית

, 56תחרההרי טווים חוטים גם עבור בגדים כמעשה אמנם .  כשרין–שאינם שזורים 

שמצא פקעת חוטים שזורים כמדובר ש, כלומר". בשזורים: "' מציעה הגמועל כן

                                                 
 והני . תניא רבי אומר כדי שיכרוך וישנה וישלש, וכמה שיעור חוליה.אילא חוליה אחת כשרה

 .'ג חוליות וכ"תאנא הפוחת לא יפחות משבע חוליות והמוסיף לא יוסיף על י' חוליות דקאמר
לאחר קשר לאחר קשר לאחר קשר לאחר קשר  , וכך היה גודיל. כשהו מתחיל מתחיל בלבן וכשהו מסיים מסיים בלבן,רןוכיצד סוד

 חוליה אחת של לבן ועליה של תכלת וחוליה של לבן ועליה חוליה של תכלת ועליה התחתוןהתחתוןהתחתוןהתחתון
 ואם , וזה הוא לא יפחות משבע,חוליה של לבן ועליה של תכלת ועליה של לבן וקושר קשר עליון

 ."סיף כסדר הזהג מו"רצה להוסיף עד י
כלומר ששרה אותם במיני צבעים של  ".במיני דגלימא שרינהו' חוטי"י יש גורסים "ובכת 56

 .גלימה
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 .אלא מחוטיםשזורים שאין דרך לעשות בגד מפתילים , ולא פקעת של חוט טווי

על כן . שפת הבגדלשזר פתילים עבור חיזוק או נוי     אמנם יש לחשוש שמא

  ."דכולי האי ודאי לא טרחי אינשי, במופסקין"שמדובר ' מסיקה הגמ

הלא : ותימה. "לחזור ולקשרם ולהסך אותן –לא טרחי אינשי "פירש י "רש

 יחזור ויסך ם כן ולמה א, בשזורים ביאר שלא עושים בגד מפתיליםי כןי לפנ"רש

י שיחזור ויקשור כדי לעשות מהם גדילים "ואם כוונת רש? לא מסיכיםמה ש

הנחוצה אפשר להמשיך ולהקשות דלמא פסקן כי זו מידת האורך , לשפת הבגד

            ?לו לתפור את שולי בגד מסויים

ד שחוטים מופסקים היינו "י וכהראב"כאן היה אפשר לפרש כרשעד , ועוד

 מכאן שצובעים חוט ם כןוא). כ לקשרן ולאורגן"שאדם לא טורח אח(חתוכים 

היינו שיקח את החוטים " כשרים –חוטין  "ה אמינאומה שכתוב בהו. שלם

  :הממשיכ' הגמאבל . וישזור אותם

במה : דתנן? וכי אדם טורח לעשות קמיע כמין תפילין: אמר רבא

  ! פטור–אבל בחדשות ,  בישנות–דברים אמורים 

, המוצא תכלת בשוק: פוק תני להו, אמר רבי זירא לאהבה בריה

לפי שאין אדם ,  כשרין– 57מופסקין חוטין,  פסולין–לשונות 

רא כיפי ומשום דתני לה אהבה בריה דרבי זי: אמר רבא. טורח

 – אבל בחדשות ,בישנות במה דברים אמורים: והתנן? תלא לה

  ... ַּתנאי היאטרח ולא טרח: אלא אמר רבא! פטור

 כל –אלו הן ישנות : והשתא דתני אבוה דשמואל בר רב יצחק

 יש בהן רצועות ולא –חדשות , שיש בהן רצועות ומקושרות

   . דכולי עלמא לא טרח איניש,מקושרות

  ...יענב מוליענביהו
  

     המוצא תפילין " :א"צה עעירובין שם  בובה על המשנהנסשל רבא המימרא 

במה דברים אמורים . שנים שנים: רבן גמליאל אומר, ניסן זוג זוגכ מ–) בשבת -(
                                                  

–ם "וברמב וכן הוא בוילנה, ונוסח שני .מפוסקיןמפוסקיןמפוסקיןמפוסקין חוטין –נוסח אחד . י"יש שתי נוסחאות בכת 57
 .מופסקיןמופסקיןמופסקיןמופסקין חוטין
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 כיסיבת הפטור בחדשות היא . )"מלהכניסן - ( פטור–אבל בחדשות ,  בישנות–

אפשר ש מאחר,  אינו חייב להצניעןות בלי רצועות או שאינן קשורותחדשתפילין 

כי רואים מהמשנה שהיות כי ורבא אומר . יןשהן קמיע שנעשה כצורת התפל

חוטי לכן , )אבל לא לכל פרטיה(שאדם טורח לעשות קמיע כעין המצוה  יםחושש

 שכן אדם טורח לעשות ,שזורין ומופסקין שהם כמו חוטי ציצית פסוליםתכלת 

  .עשו את קשרי הציצית יש לחשוששלא כל כעין המצוה וגם כאן 

 דכולי האי לא ,במופסקין"'  ודברי רבא נראה שתירוץ הגמ'מהלך הגממתוך 

כלומר . לעשות כמו ציציתשבני אדם אינם טורחים הכוונה " טרחי אינשי

" כמו" ולכן רבא הקשה הרי אדם כן טורח לעשות ,שמופסקים זה כמו ציצית

  . ציצית למרות שזה לא לשמה

חוטין  "ואומר לבנו ששנה בברייתא, אלעזר' פוסק כדר י זיראבוהנה ר

לפי שאין : ומפרשת טעמא בהדיא ",ובפשטות חוטין אינם שזורים, "מופסקין

   .)י שם"לשון רש" (אדם טורח

מה שאלת רבא לדמות קמיע דמות תפילין שיש לו ריבוע ! ועתה צא וחשב

 הרי אם אדם מצא ?תלחוטי תכל –ין ומעברתא ותיתורא תפורה בגידין "וש

שמא עשאן לתפרן בשפת  ופתילי תכלת מופסקים אין הוא דומה לציצית כלל

והרי חוטים אינם  ,"חוטין מופסקין"זירא שהכשיר ' ועוד מדברי ר? הבגד

הרי   והא כיצד, שזור דומה לקמיע כלומר לציציתינואש חוט גם משמע ש,שזורים

חוט חוט מופסק הכוונה  ש,מרעל כרחנו צריך לואלא ?  לא שזורילוהוא אפ

 ויש בו טרחה שאפשר לומר וזה באמת דבר שאינו מצוי, צבוע חציו תכלתה

  !חוט לא שזור כשר לציציתכן שו, והשעושים רק לצורך מצ

אבוה לפי הא דתני  ש58ד"ה והראב"י והרז"רשבמסקנת הסוגיה פירשו 

 ,ין קמיע לא טרח איניש לעשות כעלי עלמאבעצם לכו, בר רב יצחקדשמואל 

                                                  
ת דהכי מסקנא דשזורין אם תדקדק יפה בגירסא של עירובין תמצא באמ: "ד"השגת הראב 58

והא דתנן בהמוצא תפילין ישנות מכניסן זוג זוג אבל לא , מופסקין כשרה דכולי האי לא טרחי
חדשות כרבי יהודה לאו משום דחיישינן שמא קמיעים הם דכולי האי לא טרחי לעשות קמיע כעין 

' אפיתפילין אלא מאי הן חדשות שאין מקושרות ומשום דלא אפשר למקטרינהו בשבתא ו
 ".יהודה לטעמיה דאמר עניבה קשירה היא' בעניבה דר
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משום שאין להם קשר יש כאן בעיה הם תפילין כשרים יש להניח שולמרות ש

 חוטים שזורים אם מצא, לגבי המוצא תכלת, ואם כן. ואסור לקשור בשבת

  .שאין אדם טורח, כשרה –ומופסקים 

ל דקשר רופף לצורך "על שיטתם שהרי קיבמלחמות ן "כבר השיג הרמבברם 

  . 'ן זה פירושא דגמאי ם כן וא,ע שרי"מצוה לכו

דחיישינן "פסק שבתפילין חדשות שאינן מקושרות הבעיה היא ף "ואכן הרי

ואם כן גם בתכלת יש , )וראה במלחמות שם פירושו בסוגיה ("דלמא קמיע נינהו

 :'ז'  הלפרק בבהלכות ציצית ם "רמבוכן פסק ה, לחוש דלמא טרח איניש

זוהי הגרסא  ("פסולהשזורין ו מופסקיןהמוצא תכלת בשוק אפילו מצא חוטין "

שזורים כשרים -זירא מוכח שחוטים לא'  משום שהיות שמדברי ר.)59הנכונה

וגם שזורים , על כן גם חוטים, ולכן אפשר שעשאם אדם עבור קמיע, לציצית

  . פסולה–ומופסקים 

שאין "חוטי תכלת חתוכים לפי בלהכשיר א סלקא דעתין בין היטב מאי קו

  !ן בהם או לקשור בהם אגרות חתכןשמא לסמ, "אדם טורח

 ולכן יש היכר ,תכלת ולבן בהפסקות-על כרחנו מדובר בשטווה לסירוגין חוט 

  .שנעשה לשם ציצית

ם ביאר מופסקין בשזירתן וטוייתן שטווי לבן " בפירושו לרמבחפאק י"והר

ם "הכי לשון הרמבד, "מפוסקין"ולא " מופסקין"שכן כתוב , ותכלת לסירוגין

  .ש"עי".  ושזוריםמופסקין"

הוא שם כללי להפסקים בין אם מדובר " מופסק: "וביאורו של דקדוק הלשון כך

 המופסקים זה 61או קולות תרועת השופר, מרוחקים זה מזה- מופסקים60בשורשים

 62או עננים שנפסקו והתפזרו וחזרו ונתקשרו השמים לעניין ברכת הברקים, מזה

                                                  
  .ם"י קאפח על הרמב"עיין באורך הערת הר. ד"כ' ט הל"שבת פי' כפי שפסק בהל 59
 מלמטה אין שרף מופסקיןמופסקיןמופסקיןמופסקיןג סבר דכיון שהשרשין "ורשב" :א"גיטין כב עלא " חידושי הרשב60

 ".היניקות מתערב
  ". זה מזהומופסקיןומופסקיןומופסקיןומופסקיןקולות קצרים סמוכין זה לזה " : סדר ראש השנה סימן רצח, שבולי הלקט61
 מברך על במופסקיןבמופסקיןבמופסקיןבמופסקיןואי "א "ש ברכות נט ע"תוספות הראובגרסת , ב"הט " ירושלמי ברכות פ62

  ".כל פעם ופעם
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ים בדווקא חיתוך פיזי אלא גם ביטוי  אבל אינם מבטא,63והפסקה לעניין ברכות

כ לשם "משמש בד" מפוסק ", זאתלעומת .לחוסר רצף או אחדות מסויימת

ולכן כשמדברים על חוטים חתוכים פיזית ". מחותך"פעולה פיזית בחפץ כמו 

  . ולא מופסקין64כותבים ליתר דיוק מפוסקין

  

 ,כשר לציציתדעירובין דחוט לא שזור ' גמדברי רבי זירא במוכח מ: לסיכום

ונראה , אלמלא יש חשש שלא צבעו לשמה דשמא טרח לעשות קמיע כעין ציצית

ובצירוף כל הני סוגיות דהיינו שתי סוגיות . גם להוכיח משם דחצי חוט עבדינן

באה ללמד כריכה " פתיל"שהמילה  (א" מב עשםוב "במנחות לט עפתיל וגדיל 

 הסיועא ו"לט ע-א "ות לח עמנחב "ית הכריכותיסוג"ההוכחה מו, )ולא שזירה

  .ס"ברור שזו מסקנת הש'  וכוא"מסוכה יא ע

  

        שיטת הספרישיטת הספרישיטת הספרישיטת הספרי

לכאורה עד כאן התבאר ששיטת הספרי שפתיל פירושו שזור וצריך לצבוע את כל 

ס " אביא עוד השוואות בדקדוקי לשונות הספרי והשבירור הדברולצורך , החוט

  .למושגי גדיל ופתיל

        

   :א"נחות מב עמ' גמב

 רבי אליעזר בן יעקב . כשירה– הגדילהגדילהגדילהגדיל הטיל על הקרן או על :ר"ת

ציצית : כמאן אזלא הא דאמר רב גידל אמר רב. פוסל בשתיהן

, 'על כנפי בגדיהם': שנאמר, צריכה שתהא נוטפת על הקרן

  .כרבי אליעזר בן יעקב? כמאן

  
                                                  

הנכנס בחנותו של "ה ארבעה צריכין "כלבו סימן פז דה ובגרסת ".במפסיקין" :שם ירושלמי 63
 . נכנס ויוצא נכנס ויוצא מברך על כל פעם ופעם.אחתבושם וישב כל היום אינו מברך אלא פעם 

 ". מברך על כל פעם ופעםבמופסקיןבמופסקיןבמופסקיןבמופסקיןוכן נמי אמרינן בירושלמי אי בתדירין די בפעם אחד ואי 
היתה " :ם מסכת נגעים פרק יא משנה ח"פירוש המשנה לרמבי קאפח ל"לשון תרגום הר 64

  ."פופין חוט על חוט הלמפוסקיןמפוסקיןמפוסקיןמפוסקיןאם היתה אותה הפקעת מקובצת מחוטין –פסיקות 
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י מסבירים שמדובר "ובפירוש השני ברש) ז"שלח קכ(בשאילתות ? מהו גדיל כאן

והם , נשארים בולטים מהאריגהה אותם הקצוות של חוטי השתי של האריג על

  . כמנהג טליתות התימנים, קלועים לנוירך כללנקראים גדילים כנראה לפי שהם בד

  :שונההלשון ספרי במדבר פיסקא קטו אבל ב

 נתנה על מקום .על מקום האריג ולא על מקום הפתיל – "ונתנו"

  .יהודה פוסל' ר. כשרה –הפתיל 

  

  65?א לחוטים הבולטים מהאריג פתילוהאם נהוג לקר

" או על הגדיל"'  מפרש את הגמכדרכוי " רש, הדברים לעילל פיד ע"ולענ

 חוט עבה וחזק בבגד תחילה כדי –גדיל "כהספרי ולכן בפירושו הראשון כותב 

לפירוש " מקום הפתיל" שזה תואם את לשון הספרי ,"שלא יהא נוח ליקרע

  .חוט שזורא הו פתילשהספרי 

א לקצוות האריג ו לפירוש הפשוט נראה שהתרחק הספרי מלקרכל מקוםמ

 הבבלי ,לעומתו. ולא שם הבגד לשיטתו" שם הציצית"גדילים מפני שגדיל הוא 

 ולא שם קצוות "שם הציצית"א להם פתילים לפי שפתיל הוא והתרחק מלקר

   .הבגד לשיטתו

  

         בספרי בספרי בספרי בספרי""""גדילגדילגדילגדיל""""הגדרת המושג הגדרת המושג הגדרת המושג הגדרת המושג 

   :יסקא קטו במדבר פבספרי

 מוד לומרשומע אני יעשה כולה ציצית תל[ ,"ועשו להם ציצית"

. "ציצית" מוד לומר שומע אני יעשה כולה גדילים תל],"גדילים"

  ".הא כיצד שתהא גדילה יוצאה מן הכנף וציצית מן הגדילה

  

                                                  
ספרי במדבר פיסקא קטו הביא ראיה מה, ב"נ' עמ" מאמר פתיל תכלת"ואכן הרדזינר בספרו  65
 נתנה על מקום הפתיל  נתנה על מקום הפתיל  נתנה על מקום הפתיל  נתנה על מקום הפתיל ....על מקום האריג ולא על מקום הפתילעל מקום האריג ולא על מקום הפתילעל מקום האריג ולא על מקום הפתילעל מקום האריג ולא על מקום הפתיל, , , , ונתנוונתנוונתנוונתנו"""" :תה ונתנו על ציצי"ד

צבע התכלת רק את  שהחצי חוט יתחיל ממקום האריג ובדיעבד אם התחיל וביאר ,""""כשרהכשרהכשרהכשרה
 ומזה חשש הספרי ,ליתאבביאור הספרי ל "ולהנ. וזה יתכן רק בחצי חוט צבוע, כשר –תיל מהפ

  .כתב מקום הפתיל ולא מקום הגדילו
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לעומת , ולא פתיל" גדיל "הואספרי ב" מעשה הכריכה"נמצא לכאורה ששם 

  .ולקמן נראה הגדרה אחרת לגדילים בספרי.  לכריכההבבלי שמגדיר פתיל

  

  :ב"מנחות מא ע 'גמב

  .. .'ג: ה אומרים"וב', ד: ש אומרים"ב? הוא נותן חוטין  חוטין  חוטין  חוטין כמה: ר"ת

  

 ספרי דברים זאת הלעומת אך 66.ולא כמה פתילים" חוטים"שואלת כמה ' הגמ

  :שואל )המובא לעיל(

  ...א"ובש, ה" כדברי ב... אין פחות? נעשיםגדיליםגדיליםגדיליםגדיליםכמה 

  

" גדילים" המושג ם כן א,במבט שטחי הייתי אומר שאם השאלה היא כמו בבבלי

  אולם לספרי שצריך לשזור את החוטים,הופך להיות מספר ולא מעשה כריכה

שכן גם , "גדילים" אין הוא שואל מכמה חוטים אלא מכמה ,ומדובר בפתילים

 כל מקום מ, חוטיםה מדברים על"ש וב" שבף על פיוא. פתולים-החוטים גדולים

  . הוא מצטט אותם לשיטתו רק לעניין המספר

 השאלה מכמה גדילים היא מכמה חוטים שזורים עושים ,ולאור האמור

הבבלי מו אבל הספרי לא דורש כ.  כלומר כמה פתילים נכרכים בגדילה67גדילים

  . 68 מספר מסויים של חוטים,"גדיל שנים גדילים ארבע"

  :ךכשם אולם הרי לשון הספרי 

 ? אחד בפני עצמוחוטחוטחוטחוטשומע אני יעשה , "ועשו להם ציצית"

  ...נעשים כמה גדילים ,"גדילים" למוד לומרת

                                                  
כי הגדרת פתיל שעושה מעשה פתילה , ועל כן לא שייך לדייק ממנו שצובעים את כל החוט 66

  .הוא תכלת
שהוא שם " ותמת והפתיליםלמי הח"כמו , "פתילים"ד "כלומר גדילים זה שם כולל כמו למ 67

 .כולל
ובכל זאת אפשר שמקור הספרי הוא שהואיל וסתם גדיל בקליעה הוא שלשה חוטים ואחרת  68

וכשם שפתיל , "פתיל תכלת"והיות שכתוב . אם כן הוא הדין לגדיל הכרוך, הוא נחשב לפתיל
 .כך נמצא שיש ארבעה שלמים, לשיטתם הוא אחד לפני הכפילה בנקב הטלית
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וב רואים שהספרי מגדיר גדיל כמו בבבלי למניין חוטים כרוכים וקורא להם ש

שיהיה " פתיל"ש בסתם הספרי שלומד מ" ונמצא שדעת ר,חוטים ולא פתילים

  .ל"אף בספרי כנ  נאמרה לעיכובאשזור היא דעה דחוייה שאפשר שלא

  :ל"אמור מעתה מה שכתוב בספרי הנ

 "ועשו להם ציצית" לפי שנאמר ?למה נאמר, "גדילים תעשה לך"

כמה ". גדילים"ל " ת?שומע אני יעשה חוט אחד בפני עצמו

, ה"אצבעות כדברי ב' חוטין של ג'  אין פחות מג,גדילים נעשים

. אצבעות' ל תכלת של דחוטין של לבן ורביעית ש' א בג"ובש

ונתנו על "ל " ת, מנין לרבות רביעית של תכלת, זה לבן"גדילים"

  .ש"הלכה כדברי ב. "ציצית הכנף פתיל תכלת
  

 "פתיל" פירוש ם כןוא,  שהרי קורא להם חוטים, מצריך שזוריםינוהספרי כאן א

יינו ה –" ורביעית של תכלת"באמרו  גם כוונת הספרי ,י זה ולפ.יהיה דבר הפותל

ביחס " תכלת" אלא שיש לו שם , מאחר שסגי בצביעת החלק הפותל,צבוע חציו

  .ע"א בביאורו על השו" בתחילה הגרתבשכו  כמ,שת החוטים הלבניםולשל

  .  בספרי דבעינן שזור אינו אלא לחומרארמה שנאמ, אם כןו
  

        סיכוםסיכוםסיכוםסיכום

 או ל כל אחד לשיטתו שתים"פירשו בדוחק את הגמרות הנ' י ותוס"ראינו שרש

  . לפי מושגי פתיל וגדיל של הספרי –ארבע של תכלת 

ס נוכל גם לדחוק את הספרי שהחוט רביעי "ואם נרצה לדחוק את לשונות הש

  בספרי עצמו בין לישנא קמאלוקתאו שיש מח. 69מדובר באופן שצבע חצי חוט

   70.ם פסק כלשנא בתרא"והרמב, לבתרא
                                                  

ם "להסביר את הרמבשניסה  ,ה"ר' ח בדפוס פרנקל עמ"י' א הל"ם פ"א על הרמב"ת הגר הגהו69
משמע דפתיל תכלת הוא אחד לבד וגדיל לא כתיב אלא ' מדקאמר שומע אני וכו: "ל"בספרי וז

 ."ם מפרש חוט אחד ממש"ד חוט אחד שלם והרמב"ומפרש הראב. בלבן
מופיע קטע , ..."כמה גדילים נעשים, 'גדילים'ל " ת... למה נאמר'גדילים תעשה לך'"לאחר הקטע  70

ונתנו על ציצת הכנף 'ל " ת? מנין לרבות את התכלת, זה לבן'גדילים תעשה לך' בר אחרבר אחרבר אחרבר אחרדדדד: "חדש
היינו חוטי הציצית הלבנים שעליהם " גדילים"מסיק שהמושג " שדבר אחר"אפשר ". 'פתיל תכלת

  . חוטים בצבע לבן ורק החוט הפותל יהיה תכלת'ואם כן יהיו כל הז, "פתיל"כורך את התכלת שנקרא 
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 אין טעם ,..". אחר גדיליםדבר"א שלא גרס " ובפרט לגרסת הגר,אבל למעשה

כי או שהם חולקים בהגדרת פתיל וגדיל ואין הלכה ,  כהספרי'גמלדחוק את ה

ש " או שגם הספרי מודה לבבלי ורק חש לכתחילה לדעת ר,כהספרי נגד הבבלי

  . 71לשזור את החוטים ותו לא

  

 ,שגי חוט ופתילוס עצמו במ"ם מתוך דברי הש"ומעתה כשמאירים דברי הרמב

 וכן סוטה יז (א" עטכן הוא בפשטות הגמרא חולין פש, ם כן למדים אנמצאנו

. " של תכלתלחוטלחוטלחוטלחוט, ועד שרוך נעל זכו בניו לשתי מצות    """"מחוטמחוטמחוטמחוט""""אם " :)א"ע

פרשת ) במדבר(זוהר כרך ג וב".  דתכלתא בגלימיהחוטאחוטאחוטאחוטא ":א" עובתענית כב

מדרש ובצטט קרח את דברי משה ב ".חוטא חדחוטא חדחוטא חדחוטא חדוהיא : "ב"שלח לך דף קעה ע

 נאמר לי ,אמר לה כך דרש ואמר: ")שוחר טוב] כז[ה "ד(פרשה יא ) בובר(לי מש

".  תכלתחוט אחדחוט אחדחוט אחדחוט אחדוכדי שיהא , מפי הגבורה שתעשו לכם ציצית על כנפי בגדיכם

ועוד בשכר שאמרת אם מחוט ": פרשת לך לך סימן יג) ורשא(מדרש תנחומא וב

 שיש חילוק כןם  מפורש א," תכלתפתילפתילפתילפתיל של מצות  חוטין חוטין חוטין חוטיןאני אתן לבניך מצות

   .72בין חוטין לפתיל שכורך עליהם

אי בעית , ם הרי היא אי בעית קרא" שמקור דרשתו של הרמבם כןהנה ברור א

  .והזוהר, ומהמדרש, מהספרי, 'גמואי בעית הרי היא מה, סברא

  

  ." אחד ולא שנים- "פתיל"עד שיהיו שבעה חוטין לבן ואחד תכלת שנאמר "

                                                  
, שצובע חצי חוט', ם בספרו המספיק לעובדי ה"אברהם בן הרמב' וכן נראה לי מדעת ר 71

 .כדי שיהא חוט חזק. ומצריך שזורין לכתחילה
מאחר שלפני נתינות הטלית הוא כלום , ולא תאמר שהיינו חוט שלם צבוע תכלת לכל אורכו 72

 .בנקב הטלית והפתילה בו הוא הופך לציציתורק לאחר כפילתו 



סט                                                  והיה לכם לציצית   ב "פרשת שלח תשע

        שלום לוישלום לוישלום לוישלום לויהרב הרב הרב הרב 
        בני ברקבני ברקבני ברקבני ברק, , , , ישישישישכולל חזון אכולל חזון אכולל חזון אכולל חזון א

        תכלתתכלתתכלתתכלת    עםעםעםעם    ציציתציציתציציתציצית    עשייתעשייתעשייתעשיית    סדרסדרסדרסדר
 זה דין .בציצית חוליות לעשות שצריך' דגמ לדינא אנו חוזרים התכלת חידוש עם

 שבע (שהחוליות שמכיון ,הראשונים שהסבירו כפי ,התכלת העדר בזמן נהג לא

 שהוא תכלת כשאין לעשותן צריכים אין ,הרקיעים כנגד ןה) חוליות ג"י או

   .מנהג בתורת חוליות לעשות נהגו זאת שבכל ויש ,הרקיע כמראה

 שרוצה ומי .וכהידורה כהלכתה זו מצוה יםילק איך לבאר נבוא זה במאמר

  .'התכלת כריכת שער' בחוברת יעיין זה בענין ולהרחיב להעמיק

  

  חוליותחוליותחוליותחוליות    תתתתייייייייעשעשעשעש. . . . אאאא

 )ענף ושליש גדיל שלישי' ב שעשה - ( רובה שכרך תכלת" :א"ע לט מנחות' בגמ

 ונויי, כשרה )פעמים' ג הקפה - (אחת חוליא אלא בה כרך לא לוואפי, כשרה

 כדי אומר רבי תניא ?חוליא שיעור וכמה .ענף שליש ושני גדיל שליש תכלת

 על יוסיף לא והמוסיף משבע יפחות לא הפוחת תאנא .וישלש וישנה שיכרוך

 על יוסיף לא והמוסיף רקיעים שבעה כנגד משבע יפחות לא הפוחת, עשרה שלש

  . "שביניהם אוירין וששה רקיעים שבעה כנגד עשרה לשש

 עשרה שושל או שבע לעשות צריךלכתחילה ש להלכה למדים אנו זה ממאמר

 .פעמים' ג הקפה היא וחוליה, חוליות

 אין אך ,בחוליה כריכות משבע היינו משבע יפחות שלא שפירשו יש ואמנם

 זהו ג"י ועד משבע הכריכות לעשות נהגו שלכן י"בב שהביא ומה, כן הלכה

 לעשות והפסיקו מצוי תכלת היה לא כי ,למעשה' הגמ דין נגע שלא משום

  .משה בדרכי ע"וע, בהם למחות הוצרכו ולא כן לנהוג התחילו ולכן ,החוליות

 ,הגאונים המפרשים של דרובא רובא שפירשו כפיהיא  למעשה וההלכה

 ,הרוב אחר הלך מפני הן כמותם והלכה – לברכה זכרונם והאחרונים הראשונים

 הפוסקים פסקו שכן מפני הן ,ל"ז ובמקובלים ק"בזוה איתא שכן מפני הן

 לדקדק צריך היה תכלת שהיה ובזמן": יא' בסי בטור כ"וכ ,חיים אנו שמפיהם



ע                                                  והיה לכם לציצית   ב "פרשת שלח תשע

 לנו שאין ועתה ,בגמרא מפורשים הם כאשר חוליות שבעה לעשות בכריכה

  ."בחוליות לדקדק צריך אין וגם ...תכלת

  

  בלבןבלבןבלבןבלבןחלה וסיום חלה וסיום חלה וסיום חלה וסיום התהתהתהת. . . . בבבב

 – בלבן מתחיל )לכרוך -( מתחיל כשהוא תנא" :איתא) א"ע לט מנחות( שם' בגמ

 משום בלבן מסיים מסיים וכשהוא, )תכלת פתיל כ"ואח תחילה - ( כנף מין 'הכנף'

  ."מורידין ולא בקודש מעלין

 בכריכה להתחיל הברייתא כוונתכי  ש מפרשיםי .ל"ז הראשונים בזה ונחלקו

, האחרונה בחוליה לבן של אחת בכריכה ולסיים הראשונה בחוליה ןלב של אחת

 בספר משמע וכן ,ל"ז ם"והרמב ל"ז גאון חפני בר שמואל' ר שיטת היא וזו

היא  הברייתא כוונת ל"ז הראשונים רובדעת ל אבל .המצווה בשורש החינוך

 אם יבואר' ג אות ולקמן. לבן של בחוליה ומסיים לבן של בחוליה שמתחיל

        .לחוליה מחוליה גוונים ליףמח

 

  או לסירוגיןאו לסירוגיןאו לסירוגיןאו לסירוגין    מתכלתמתכלתמתכלתמתכלתבעיקר בעיקר בעיקר בעיקר     החוליותהחוליותהחוליותהחוליות    תתתתייייייייעשעשעשעש. . . . גגגג

 החוליות כל את שעושים כתבו ל"ז ם"והרמב ל"ז גאון חפני בר שמואל' ר

 זה והנה .בלבן אותם עושים שבציצית והאחרונה הראשונה הכריכה ורק ,בתכלת

 פותלים ותושא החוט בחצי רק הוא התכלת שדין ,וסיעתו ל"ז ם"שלהרמב ברור

 של הענין שכל בזה מבואר ם כןא ,לבן להיות יכול השני והחצי החוטים שאר על

 עיקר את לעשות שצריך מזה ומוכח ,החוטים שאר על לכרוך אהו תכלת פתיל

. לסירוגין בלבן גם לכרוך הלכה שתהיה יתכן ולא ,דווקא התכלת בחוט הכריכות

 כריכה רק הכוונה – 'בלבן מתחיל'ש ,ל"ז ם"כהרמב שסובר מי שכל ברור כן כמו

 אבל .בתכלת ןה החוליות ששאר ודאי ם כןא ,בתכלת החוליה ושאר לבן של אחת

 שתי ןישנ ,לבן של בחוליה  הכוונה– 'בלבן מתחיל'ש ל"ז הראשונים שיטות לפי

 לעשות וממשיך בלבן שמתחיל הכוונה אם :הברייתא את לפרש אפשרויות

 הראשונה החוליה שרק או בלבן שמסיים עד לבן וחוליה תכלת חוליה לסירוגין

 כתב ל"ז גאון עמרם רב .ל"ז הראשונים בזה ונחלקו .תכלת והשאר בלבן והאחרונה

 ;331-330' עמ גאוניקה מהגניזה הגאונים תשובת( לסירוגין החוליות שעושים



עא                                                  והיה לכם לציצית   ב "פרשת שלח תשע

 זה וכעין ;138' עמ ב"ח ציצית' הל העיטור בספר ל"ז גאון עמרם רב בשם הובא

 ,ל"י מלוניל ז"הר, 'התוס דעת וכן, )"לגאון תשובה "בשם האשכול בספר איתא

 ל"ז יונה מרבינו משמע וכן ,לחוליה מחוליה גוונים שמחליפים והעיטור ג"הסמ

 .ב"ע ט ברכותעל  ל"ז א"הריטבמו

שני  שמניח" :מתחיל כשהוא ה"בד כתב א"ע לט מנחותב ל"ז י"רש אבל

 תכלת של כורך ובאמצע ,בלבן לכרוך תחילומ ,הגדיל מהן לעשות ארוכין חוטין

, בתכלת והשאר בלבן והסוף ההתחלה שרק שנקט הרי ".בלבן ומסיים וחוזר

 כדעת לבן של אחת בכריכהבכריכהבכריכהבכריכה ומסיים לבן של אחת בכריכהבכריכהבכריכהבכריכה שמתחיל כתב לא והוא

 חוליות יהיו ובאמצע לבן של בחוליותבחוליותבחוליותבחוליות ומסיים שמתחיל נראה אלא ,ל"ז ם"הרמב

 לומר וקשה ,"ןארוכי חוטין שני שמניח" שכתב נומלשו ודללמ יש וכן .תכלת של

 לעשות צריך אם ה שאין כןמ ,ארוך לבן חוט נצרך בלבד כריכות שתי שבשביל

  . בימינו רואים כאשר ,משמעותית כמות כבר שזו ,לבן של חוליות שתי

 הוא וכן ,ג"מ אות העיטור ספר גליון על החדש בשער י"רש בדעת כתב ןוכ

  .כראוי בו מעייניםל ק"הסמ דעת

  

 חוליותחוליותחוליותחוליות    גגגג""""יייי    אואואואו    שבעשבעשבעשבע. . . . דדדד

 ".עשרה שלש על יוסיף לא והמוסיף משבע יפחות לא הפוחת" אמרו ל"הנ' בגמ

 כתב השם לעובדי המספיק בספר ל"ז ם"הרמב בן ל"ז אברהם רבי והנה

 אור שנתגלה אחרי אבל, עשרה משלש ועדיף חוליות שבע לעשות שהמובחר

 ורמזים סודות וכמה ,חוליות עשרה שלש עשותל עדיף ודאיושב נתברר ק"הזוה

 מצאנו הלכה בעניני ואם ;ןשבה כריכות ל"ט ועל חוליות ג"י על ק"בזוה נאמרו

 מסכימים הכל היו מסתמא ק"הזוה מתגלה היה שאילו שאמרו בפוסקים לפעמים

 פשוט שבזה ,וסודותיה המצוה רמזי של ניםיבעני וכמה כמה אחת על ,לדבריו

  .ק"הזוה אחר ללכת שיש בזה תפקלהס מקום ואין

 ,בפוסקים כנזכר ,כריכות ל"ט לעשות בלבן גם שנהגנו לדידן פשוט זה והנה

 כן נהג שלא מי גם אכן .כריכות ל"ט שהם חוליות ג"י לעשות שיש ודאיוב ם כןא

 שושל לעשות להם ראוי – חוליות' ז לעשות שנהגו )"םדיאבל"ה( התימנים וגם

 ולכן ,לתכלת זכר מנהג אלא שאינו ,בלבן היה אבותיהם מנהג כי .חוליות עשרה
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 שכל חוליות ג"י לעשות להדר הצריכו ולא משבע יפחות שלא כהפוחת נהגו

 כמצוה לעשותו ראוי ,תכלת שיש בזמן ה שאין כןמ .לתכלת זכר אלא אינו עיקרן

  . חוליות עשרה שושל המובחר מן

  

 קשריםקשריםקשריםקשרים    חמשהחמשהחמשהחמשה    ייתייתייתייתעשעשעשעש. . . . הההה
 קרח תנחומא במדרש ,יונתן בתרגום ,ק"בזוה נזכר קשרים חמשה לעשות המנהג

ירוש בפ ,שלח' פר אגדה במדרש ,)ח"י' פר במדבר רבה מדרשוכן הוא ב( ב"י' סי

 .ל"ז הראשונים חיבורי בכל וכמעטשם  פותבתוס ,א"ע לט מנחות ל"ז י"רש

 .בגמרא נזכר שלא לפי ,זאת הזכיר לא ל"ז ם"הרמב אולם
 .תכלת שאין בזמן הוא קשרים החמשה הגשמנ ,מבואר העיטור בספר והנה

 לפי ,קשרים לחמשה הטעם ביארו יפחות לא ה"ד א"ע לטמנחות ' ובתוס

' ז ולעשות ,תכלת ואחת לבן אחת ,חוליות שתי שכוללת חוליא כל על שקושרים

... ואחר כך שתי חוליות, סמוך לטלית קשר אחד: "קשרים חמשה לו עולה חוליות

חוליא ואחר כך עושה . הרי ארבעה קשרים, חוליותעד שמסיים שש  ,קשר אחד

 ג"י העושה ז"לפיו". הרי חמשה קשרים. ואחר כך קושר אחד... שביעית של לבן

 פנחס' בפר( ק"הזוה ספר גלותיה אחר למעשה אבל .קשרים שמונה שהוע חוליות

 עם ויחד התכלת עם הוא קשרים בחמשה שהענין נתגלה )ב"ע ח"ורכ א"ע ז"רכ

  . בדקדוק כריכות ל"הט של סודם את משלים וזה חוליות עשרה שלש

 בבית תבוכ .ל"ז הפוסקים בזה החמירו כי ,קשרים בחמשה זהרילה צריך ומאד

 לא דקשרים בתשובה כתב ]הלוי[איר מ' ור" :ל"ז אבוהב י"מהר בשם יוסף

 חשיכה עם שבת בערב כגון פנאי לו שאין בדיעבד אבל ,לכתחילה אלא מעכבי

 עובר פחת ואם ,מהם לפחות רשאי אינו פנאי לו היה ואם .מעכבין לא בה וכיוצא

  .למעשה הלכה בפוסקים הובאו ודבריו. "חכמים דברי על

עיין  (מצאנו בדומה לזה נידון בכמה מקומות? האם המוסיף על הקשרים גורע

ל "ובנידון דידן מצאנו כמה אחרונים ז. )ה"ע' ח סי"ת חתם סופר או"שו

הלכות ציצית אות ,  בלקט יושר....אאאא: ספה על חמשת הקשריםבהומאד שהחמירו 

וזו . ו מסופר שהביאו לו ציצית עם שישה קשרים וציוה להתיר את כל הקשרים"ט

שתחילת העשייה תהיה על דעת ) כנראה לעצמו(חומרא מופלגת שהחמיר 
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ומזה מובן שאסור . ג"המצטרפים למנין תרי, לעשות חמשה קשרים בלבד

כל הקשרים שעשו הנשים בשעת : "ג" מבואר שם באות נוכן. להוסיף קשר

 בפרישה ....בבבב.  משמע שאסור להוסיף קשר–" הטווייה אינו קשר לענין חוטי ציצית

משום שמוסיף , ז החמיר שלא לתחוב את החוט בסוף כל כריכה"ק י"א ס"סימן י

, כי להלכה אין תחיבה זו נחשבת קשר כלל, וזו חומרא יתרה. על מנין הקשרים

, על כל פנים. ם במאמר מרדכי שם כתב על זה שאין זה בכלל החמשה קשריםוג

ג כתב על עשיית "ק כ"סא "י' א סי" במג....גגגג. לדברי שניהם אין לעשות קשר גמור

ואף זו חומרא , "שמעתי דהוי כמוסיף על הקשרים: "קשרים בסוף כל חוט וחוט

ף "בכ, " כמוסיףדהוי"ולכן כתב . יתרה כי אין בזה קשירת החוטים זה עם זה

 גם ....דדדד. ק ג הביא בשם שער הכוונות שלא הקפיד על זה"ובבאר היטב ס. הדמיון

  .כתב שאין להוסיף על חמשת הקשרים) קג' עמ(ז בינגא "בחידושי מהר

  

 חוליהחוליהחוליהחוליה    כלכלכלכלקשירה על קשירה על קשירה על קשירה על . . . . וווו

 כריכות ט"ל לעשות בלנויק כי, וחוליה חוליה כל על לקשור אין למעשה הלכה

 והדברים, בדווקא קשרים חמשה לעשות בלנויק אתז ועם ,חוליות ג"י שהם

 בדווקא שעושים מפורש ששם )שם( ק"הזוה ספר של לאורו שזכינו אחר ברורים

 אור מתגלה היה שאילו לומר לנו שיש ודאיווב, קשרים חמשה עם חוליות ג"י

 בימיהם נתגלה שלא ומפני, לזה מסכימים כולם היו ל"ז הראשונים בימי ק"הזוה

   .ל באות הקודמת"וכנ .קשרים לחמשה טעמים פשויח אז

 שבעל ל"י, חוליה כל על לקשור שצריך )ב" עלח מנחות(' בגמ שכתוב ת"וא

 הראיה את' הגמ דחתה כי כן אינה' הגמ שמסקנת או ,מהשניים אחד ל"צ כרחך

, לקשור שצריך ההלכה נשארה למסקנה אם ל"ז הראשונים בזה ונחלקו( לזה

 הוא וחוליא חוליא כל על שאמרו שמה שנפרש או, ) זול השמיט הלכה"ף ז"והרי

  .הדף על מקובצת בשיטה ו שכתובכמ ,דוקא לאו

  

 גודלגודלגודלגודל    קשרקשרקשרקשר    כמלאכמלאכמלאכמלא    לקשרלקשרלקשרלקשר    קשרקשרקשרקשר    ביןביןביןבין. . . . זזזז

 וכיון .בשווה הקשרים את שמחלקים ,ל"ז ש"הרא שכתב מה כפי ,מנהגינו הנה

 שבין הוא השיעור ,בשווה שלחלק נמצא אגודל בשיעור אצבעות' ד שהגדיל
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 שקשרי כמו אגודל פרק פירושו גודל קשר :הערה( גודל קשר כמלא קשרל קשר

 והיינו ,)'וכו בעובי אם משערים איך בפוסקים ועיין צואר פרקי פירושם צואר

  . לו הסמוך הקשר עם הגדיל

 שיש ומכיון, רבים בספרים נמצא "גודל קשר כמלא לקשר קשר בין" נוסחה

 ראשונים עשרה כאן נמנה, קשרה בלי או הקשר עם הכוונה אם בדבר שדנו

  . בלעדיהם ולא הקשרים עם אגודלים' לד להגיע שהכוונה להוכיח

 מרדכיהו ק"סמהו ,ו"כ מצווה ג"סמהו ,)ט"קס דף( ל"ז ש"הרא ן כתבוכ

 ובמאירי )ה"כ 'סי( בו ובכל הריקנאטי בפסקי ן הואוכ, )מ"תתק' סי בתחילת(

  . שם ע"ובשו א"י 'סי ובטור )ב"כ' סי( זרוע אור ח"מהר ובדרשות ב"ע ה יבמות

 ,גודל כמלא לקשר קשר שבין הכותבים הראשונים שכל לדעתלדעתלדעתלדעת    הראיתהראיתהראיתהראית    אתהאתהאתהאתה

 שגם מעתה אמור, להיפך שכתב אחד ראשון אפילו מצאנו ולא ,הקשר עם היינו

 פנחס פרשת ק"בזוה מוכח וכן. נתכוון לכך ודאיוב דבריו את פירש שלא מי

 שבין שאמר שמה בהכרח ם כןוא .'ח נףוהע אצבעות' ד שהגדיל ,)ב"ע ח"רכ(

 א"כ ק"ס א"י' סי א"שבמג ולפלא .הקשר עם הכוונה ,גודל כמלא לקשר קשר

 כמה א"המג דברי את והעתיקו( ל"ז ש"הרא על כחולק ק"הזוה דעת הביא

 אך ,ליישב שיתכן מה לקמן ועיין .במקורם הדברים את לבדוק בלי ל"ז אחרונים

 שלמה לחם ת"בשו זה על השיג וכבר )ודאיוב יםהקשר עם הם אצבעות' ד פ"עכ

  .ל"כנ המפורשים ק"הזוה מדברי זאת ודחה ,'ט' סי

 ,א"ע ז"רכ פנחס ק"הזוה על אור ביהל ל"ז א"להגר מיוחדת דרך יש אמנם

' בד והוא, קשרים' ה רק חוליין ג"בי דאף מכאן .'כו קשרים י"ח ואמר" :ל"וז

', ד פעמים' ג בחוליין ב"די שמא אוהו ,האחרון קשר וזאת אחד קשר חוליין

 אחד וכל לארבעה מחולקים שהם פירוש - ( וכיוצא ותקופות ושבטים בחיות

 ש"וז .בכריכות קשר בכל וכן, )ב"י בשם הוא וכן לשלשה מחולק מהארבעה

 היינו ,'כו על לקשור וצריך ש"ומ .ותכלת לבן קשר לכל חוליות' ב והפוחת

 ולא אחוליות וקאי .כאן ש"כמ כהמוסיף לכתחילה לעשות צריך אבל, בפוחת

  ."'שבתוס ראשון' כפי אכריכות

 :)ב"ח ע"פנחס רכ( ק"בזוה שאמרו מה היטב מוסבר שבדבריו ,עוד ין שםועי

' לג מחולקת אצבע וכל אצבעות' ד היד בכף שיש ."ימינא דכף בדיוקנא קשר כל"
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 כמלא שרלק קשר בין אמרו זה ועל היד כף את להשלים אגודל וחסר פרקים

 היינו ,ימינא דכף בדיוקנא קשר שכל ק"הזוה כוונת פירשו מפרשים ושאר .גודל

רי ה ד"יו פעמים' וב ד"יו אות כמו קשר וכל ,קשר ג"ע קשר ,כפול הוא קשר שכל

  .ף"כ זה

 הגיעו שהם ,וסיעתו ל"ז ש"מהרא ל"ז א"הגר של דרכו שונה בזה והנה

 ש"וכמ ,הקשרים את שווהב לחלק כדי גודל כמלא לקשר קשר בין לסדר

 ל"ז א"להגר אבל, ל"וכנ יפה ומתקיים הציצית נוי הואזה  שבאופן ל"ז ש"הרא

 ).בלבן שמסיים ,לבנה והיא( אחת חוליה רק יש לחמישי הרביעי הקשר בין

 אבל, גודל כמלא לקשר קשר בין לקיים מרובה רווח עושים דבריו שלפי ואפשר

 האגודל כי ,האחרון בקשר גודל כמלא שותלע ין צריךא דבריו שלפי נראה יותר

 שעושים הפעמים' בג אלא ין צריךוא ,ל"כנ היד כף אצבעות את להשלים הוא

 יש הז ולפי .לוהכ כוללת שהיא האחרונה בחוליה שייך לא וזה ,יד כף כדוגמת

 וכאגודל( הקשר בלי גודל כמלא לקשר קשר שבין ,א"המג כהבנת לפרש

 משלימים האחרונה החוליה עם הקשרים תוחמש ,)האצבעות תחת שנכפף

  .אגודלים ארבעהל

  

            החוליותהחוליותהחוליותהחוליות    עשייתעשייתעשייתעשיית    אופןאופןאופןאופן. . . . חחחח

 ,וסיעתם' והתוס ל"ז גאון עמרם רב כשיטת בחוליות גוונים מחליפים אם הנה

 הלבן מהשמש כריכות' ג שכורך ,הגוונים שינוי י"ע ניכרות שהחוליות נמצא

 שכורכים השיטות פיל לאב .הלאה וכן ,התכלת מהשמש כריכות' ג כורך כ"ואח

, בלבן םיומסי בלבן שמתחיל ןוסופ ןמתחילת חוץ ,התכלת בחוט החוליות את

    :לכך דרכים כמה נביא .לחוליה חוליה בין הפרדה לעשות צריך

 וקושרים תוכריכ' ג כורכים ל"ז ם"הרמב לשיטת    ....קשריםקשריםקשריםקשרים    יייי""""עעעע    - - - - ' ' ' ' אאאא    דרךדרךדרךדרך

 שיטתו אתהוא  ביאר כן( וכן הלאה וקושרים תוכריכ' גושוב כורכים  ומרחיקים

 לכלש השם לעובדי בהמספיק ל"ז אברהם' ר בנו ן כתבוכ ,הדור פאר ת"בשו

 פוסקים כמה כדברי שלא ,קשרים חמשה על שמוסיפים נמצא ).קשר היה חוליה

 שצריך להלכה פסק שלא ,לשיטתו ל"ז ם"הרמב אבל .להוסיף שלא שכתבו

 להלכה בלויק ישראל ותקהיל ברוב .'בגמ נזכר שלא מפני קשרים חמשה לעשות
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 ,ע"בשו נפסק וכן ,קשרים חמשה לעשות שצריך והמדרשים ק"הזוה דברי את

 תימן מקהילות יש אבל .ל"ז ם"כהרמב חוליה לכל קשר לעשות אין ולכן

 שהחוליות מיוחדת קשירה שיטת להם ויש ,ל"ז ם"כהרמב שנהגו )"םדיאבל"ה(

  .אות ט לקמן בוארכמ ,קשרים ןבעצמ ןה

 ובלקט )לקמן ראה( ק"בסמ ש"כמ נוהגים יש ....החוטיםהחוטיםהחוטיםהחוטים    ביןביןביןבין    תחיבהתחיבהתחיבהתחיבה    - - - - ' ' ' ' בבבב    דרךדרךדרךדרך

 חוליות ועשה": ו לשונוז ,ב"סקי ציצית' הל) ל"ז הדשן תרומת בעל מנהגי (יושר

 לארבעה חוטין ארבעה בין באמצע ותוחב פעמים שלש כורך :כיצד ,בציצית

 שופירו ".גודל כמלא לקשר קשר בין דהוה עד פעמים' ג עשה וכן ,החוטין

 בו יש אויר וכל, אוירים' וד קשרים חמשה ועושים, אצבעות' ד שהגדיל ,הדברים

 י"ע הוא החוליות בין ההפרדה ואופן, כריכות' ט שהם חוליות' ג לכרוך כדי

 כריכה וחצי כריכות' וג קשר עושה :אחרות ובמילים .החוטים בין החוט תחיבת

 לקשר קשר בין שכתב ומה .יהשנ קשר וקושר כריכות' וג כריכה וחצי כריכות' וג

  .הקשר עם יחד הכוונה ,גודל כמלא

 של הכריכה שחצי ולא כריכות' ג אחראחראחראחר שתוחב שכתב ,ק"שבסמ מ"כהי וזהו

 החוליות סדר וזה" :א"ל מצוה ק"הסמ ו לשוןוז .השלישית הכריכה היא התחיבה

 תוחבו' ובד פעמים' ג כורך מ"וי ,באמצע תוחב ובשלישי פעמים' ב כורך –

 ח"בב הובא וכן ,בו ובכל מלוניל חיים בארחות הובאוק "דברי הסמ ".מצעבא

 להחמיר וראוי .א"י' סי הטור על ל"ז פראג א"ומהר ל"ז ל"המהרש ובהגהות

 למקום השלישית בכריכה שיגיע שלאחר דהיינו, כריכות' ג לאחר לתחוב

 ויש .עליהם ויכרוך הסמוכים חוטים בשלשה יתפוס הראשונה הכריכה שהתחילה

ין שא תפילין וברצועות בציצית' כג כריכות של מנין שיש מקום בכל להקל שנהגו

 הסיבוב שהתחיל למקום השביעי הסיבוב שיגיע אין צריךש כלומר, שלמות צריך

 שכמעט חצאים' ב רואים כאשר הוא מנהגם אך ,)בזה שהחמירו ויש( הראשון

 לב לשים ויש, יכהכר חצי רק יש כאשר להקל שמענו ולא ,לזה זה משלימים

  .הדין מעיקר ןשה תכריכו' ג על מדובר שכאן

 הכורך החוט את לוקחיםלפי מנהג זה  .וראדזיןוראדזיןוראדזיןוראדזין    דדדד""""חבחבחבחב    מנהגמנהגמנהגמנהג    - - - - ' ' ' ' גגגג    דרךדרךדרךדרך

 להתחלה מהסוף כריכות' ג תחתיו כורכים ואז כריכות' ג במרחק אותו ומגביהים

 כן שעשו אנשים אצל וראיתי ).ח"תר' עמ המנהגים טעמי בספר זה על ציור יש(
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 חוליות נחשב זה אם ע"וצ, ביניהם רווח כל ואין לזו זו רצופות שהחוליות באופן

 שיראו רווח איזה לעשות יש אלא, המובחר מן מצוה זה אין פנים כל ועל ,נפרדות

 א"פ מימוניות בהגהות וראה, הרקיעים שבין האוירים כנגד החוליות בין לבן

 החוליות הזמן במשך כי ,תמובחר דרך זו אין שמרחיק למי גם ובאמת. ז"סק

 כאן שייך שלא ופשוט .הקודמת כדרך לעשות עדיף ולכן ,ומתחברות חוזרות

 באופן והעושה ,חוליות לעשות שנהגו בזה אלא" ישראל מנהג "של ענין שום

  .משובח רי זהה יותר מהודר

' ג שכורך, ספרדים אחרונים כמה שכתבו הלשון הוא כך .הההההרחקהרחקהרחקהרחק    - - - -  ''''דדדד    דרךדרךדרךדרך

 ן כתבוכ ,ל"האריז מגורי ת"עה כהן בשפתי כתב כן .הלאה וכן קומרחי כריכות

. ל"ז לונזאנו די ם"למהר חיים בדרך כתב וכן ,החיים בכף והובא לאלפים בחסד

 כל בסוף לולאה כעין שעושים ,הספרדים אצל הנהוגה הכריכה באופן שייך וזה

' לג ותכריכ' ג בין להרחיק שייך וכך ,פנימה הכורך החוט שמכניסים ,כריכה

   .שאחריהם הכריכות

 מבני שיש ראיתי וכן .החוטים בין ולתחוב ל"הנ שניה כאופן לעשות והמובחר

 שעושים מה מלבד כריכות' ג כל אחר החוטים בין החוט את שתוחבים ,ספרד

  .לולאה כעין וכריכה כריכה בכל

  

     התימניתהתימניתהתימניתהתימנית    הקשירההקשירההקשירההקשירה    עלעלעלעל. . . . טטטט

 בידיהם אבותיהם הגמנ") בלאדים"ה( ל"ז ם"כהרמב הנוהגים התימנים הנה

, זאת הביא לא ל"ז ם"והרמב' בגמ נזכר לא זה כי, קשרים חמשה עושים שאינם

 ם"הרמב שהזכיר המנהג כמו ,תכלת שאין פ"אע חוליות שבע לעשות נהגו והם

 ,החוליות קשירת ובאופן ."בתכלת שכורכן כעין חוליות בה לכרוך מנהגינו ":ל"ז

 קשירה בשיטת חוליות שבע ר כךאחו ,קשר ג"ע קשר בתחילה לעשות נהגו

 קשר שום עושין ואין ,מתפרקות ואינן היטב מתהדקות עצמן שהחוליות מיוחדת

  .החוליות אחר

 לפני האם ,דאורייתא שהוא עליון קשר מהו ל"ז הראשונים נחלקו והנה

 שהקשר לשיטה )רגילות בחוליות( לחוש שצריך ודאיווב ,ןאחריהל או הכריכות

 בלא כנפות' ד ה ליהוהו ,מעכב וזה ,)ל"ז ם"הרמב שיטת שזו ובפרט( ןלאחריה
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 שזה בירא להווס ,היטב מהודקין החוליות התימנית קשירהה באופן אבל .ציצית

 .מנהגם אחר להרהר ואין. קשר נחשב

 שהם" םדיאבל"ה קהילות מנהג רק הוא ל"הנ התימנים שמנהג לדעת ויש

אליהם  שהגיע ינלפ ל"ז ם"רמבה של דרכו ל פיע שנהגו כפי מנהגיהם נוהגים

 ע"כשו נהגו הם ,ע"השו הוראות את שקיבלו" םשאמי"ה קהילות אבל, ע"השו

 שגם פלא זה וראה .ישראל תפוצות ככל רגילה ובצורה, קשרים חמשה לעשות

 כשיטת לקשור נהג לא הציבור רוב הקדומים בדורות" םדיאבל"של  בקהילות

 את לכרוך נוהגים עולםה שרוב ל"ז ץ"המהרי שכתב כמו ,התימנית הקשירה

 בשתילי ל"ז ץ"המהרי של רבו וכן, ה"הוי שם כמנין הקשרים שבין הכריכות

 ת"ובשו. "ה"ההוי כשם' כו לעשות מנהגינו" :כתב א"מ ק"ס א"י' סי זיתים

 לעשות נהגו צנעא בעיר שהמדקדקים כתב ל"זצ כסאר ח"למהר והשלום םיהחי

  .ישראל צותתפו כרוב כריכות ל"וט קשרים' ה

  

 בתכלתבתכלתבתכלתבתכלת    התימניתהתימניתהתימניתהתימנית    הקשירההקשירההקשירההקשירה. . . . יייי

 קשרים חמשה של המנהג את בלויק שלא משום היה ל"הנ התימנים מנהג הנה

 כתב הוא שהרי ,זה באופן קשר לא ל"ז ם"שהרמב והגם .ל"ז ם"כהרמב ונהגו

 עשו ל"ז ם"הרמב דעת פ"ע שנהגו הם מ"מ, 'אות ח ל"וכנ וקושר פ"ג שכורך

 חידוש עם ועתה .יפה יפה עומדות החוליות כך יכ מצוה להידור כזאת קשירה

 לומר יש כי, קשרים חמשה ויעשו ישראל תפוצות ככל שינהגו ראוי התכלת

 לעשות לדקדק צריך אז ,כתיקונה המצוה לקיים שאפשר תכלת שיש שבזמן

 .ובמדרשים ק"בזוה כמבואר המצוה של השלמה כצורתה קשרים חמשה

 הקשורות חוליות לעשות אין) 'וף אות הל ס"הנ( ל"ז הפוסקים ל פישע ודע

 שחמשתף על פי א הקשרים חמשת על מוסיף שבזה משום ,התימנים כמנהג היטב

 בתכלת לעשות להם יש התימנים וגם ).קשר ג"ע קשר( שונה באופן הם הקשרים

 ,)'ד אות לעיל עיין( חוליות ג"י ויעשו ,קשר ג"ע קשר ויעשום ,קשרים חמשה

 מקום יש אך, היטב קשורות שהחוליות בןבלָ  שנהגו ופןבא ןיעשו שלא ומוטב

 זה מסוג חוליות לעשות איןנראה ש ,קהילות לשאר אבל .כן לעשות להם להקל

  .זה מסוג חוליות לעשות שהחליטו אנשים כמה כמו ולא, היטב שנקשרות



עט                                                  והיה לכם לציצית   ב "פרשת שלח תשע

    למעשהלמעשהלמעשהלמעשה    והקשריםוהקשריםוהקשריםוהקשרים    החוליותהחוליותהחוליותהחוליות    חלוקתחלוקתחלוקתחלוקת. . . . אאאאיייי

 חוליות ג"י לעשות שצריך ק"הזוה כדברי למעשה הלכה כאן עד למדנו הנה

 את לחלק איך יבואר ועתה .גודל קשר כמלא לקשר קשר ושבין קשרים וחמשה

        .והקשרים החוליות

'  שביניהם דקשרים לחמשה החוליות ג"י את בשווה כשנחלק הנה – ''''אאאא    דרךדרךדרךדרך

 די ם"המהר וכתב, חוליות' ד מהם ובאחד אויר בכל חוליות' ג נמצא ,אוירים

 .באחרונה יהיו החוליות' שד דהיינו ,'ד' ג' ג' ג דרםשסבדרך חיים  ל"ז לונזאנו

' בפי ן כתבוכ ,החינוך בספר כתב שכן ,מקומות בכמה נפוץ מנהג היה וזה

 בפירושים הובא וכן". קבלתי "זה על וכתב ,שלח' פר ת"עה ל"ז ש"לרא המיוחס

 ן כתבוכ ,ל בהלכות קטנות"ז" ובריבבן) רנג' עמ (ל"ז אביגדור לרבינו ופסקים

 )םהקדמוני שיטת בסדרת נמצא( מרומי ל"ז יקותיאל ר"ב משה' לר התדיר ספרב

 תשע שהן חוליות' ג וכורך ,ראשון קשר קושר ?עושה הוא כיצד": ו"מ' סי

 מנהג הוא וכן -( חמישי וכן ,רביעי וכן ,שלישי וכן ,השני קשר וקושר ,כריכות

 חוליות ארבע ונהבאחר כורכין ויש ).'ב דרך' אות ח לעיל הובא ,יושר הלקט

 כתוב הזה וכלשון ".שביניהם אוירים וששה רקיעים' ז כנגד חוליות ג"י להשלים

אחד מ התורה על כהן שפתי בספר הובא זה למנהג וקרוב ,רומי במחזור ם כןג

  .ובצפת צובה בארם שהיה ל"האריז גורימ

 את לחלקכתב  )לעיל הובא( פנחס' פר ק"הזוה על ל"ז א"הגר – ''''הבהבהבהב    הדרךהדרךהדרךהדרך

' ד, קשר, חוליות' ד, קשר, חוליות' ד, קשר שיעשה כלומר ,'א' ד' ד' ד וליותהח

 ובזה, הוא ברוך הויה שם פעמים' ג כנגד והם. קשר, אחת חוליה, קשר, חוליות

' ד ישנם יד בכל כי ,ימין כף כדוגמת שהכריכות ק"בזוה ש"מ היטב מבואר

 תובוכ ,שבחוליה כריכות' ג כנגד פרקים' ג אצבע ובכל ,חוליות' ד כנגד אצבעות

. האצבעות' לד האגודל משלים שזה ,גודל קשר כמלא לקשר קשר שבין ק"בזוה

  .בארוכה לעיל שנתבאר מה וראה

 ל"מהאריז המקובל ל פיע שעשה ,ל"זצ מראדזין ר"האדמו דרך – ''''הגהגהגהג    הדרךהדרךהדרךהדרך

 כל שיהיו לחוליות ןאות ומחלקים, ג"י א"י' ח' ז הנהוג הסדר כפי הכריכות לחלק

 כגון .החוליות באמצע מפסיקים אינם שהקשרים בירא ליהוס ,בנפרד כריכות' ג

' ב את וישלים יקשור זאת בכל ,אחת כריכה לו שנשאר הראשונה בחוליה
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 כן העושים אבל ,בסברה להבינה מאד קשה זו דרך אכן .הקשר אחרי הכריכות

 שיהא זהרילה צריך ל הפחותלכ מנםא .ל"האריז של קדשו דעת על סומכים

 רצופות שהחוליות באופן עושים שיש שראיתי כמו ולא ,החוליות בין הרחק

 עשית של זה אופן על עיון שצריך לעיל שכתבתי מה ראה( לזה זה ומדובקות

 לו אין החוליות בין הרחקה עושה שאינו ומי ).יותר גרוע זה וכאן בתכלת חוליות

 קשרים עושה עוד ואה ,החוליות בין מרחיק שאינו בלבד זו שלא, לסמוך מי על

 הרי ,כן נהגו רבים לבן שהיה בזמן כי ואם ;החוליות באמצע גמורה הרחקה שהם

  .דגמרא בדינא מדובר הרי כאן אבל ,בעלמא ורמז יןיענ אלא היה לא אז

 מה על לו יש החוליות בין מעט מרחיק וגם זו בדרך שנוהג שמי הגם והנה

, למעלה פרי ועושים ודאיוב יםמתוקנ יהיו שמעשיו שהרוצה נראה אבל, לסמוך

 כיון, חוליות של באמצען קשרים שעושים זו בדרך לנהוג ולא ,לחוש לו יש

 ומי ,ל"האריז ישראל קדוש של ציציותיו את ראינו ולא ,מאד קשה זה שמסברה

  .לחוליה חוליה בין גדולה יותר הרחקה עושה היה אולי יודע

 החוליות את המחלקים על לפקפקבו כדי  ישש )העיקר והוא(נוסף  וטעם

 נהג שבלבן יתכן כי .בתכלת כן נוהג היה לא ל"האריז שגם שאפשר, ל"כהאריז

 חוליות ג"י כאן יהיו הסוד ל פישע ענין רק אלא" חוליות היכר "של דין שאין ,כן

 שצריך שכתבו ש"וברא' בתוס שמצאנו בתכלת אבל, עליונים לדברים ותשרומז

 צריך אין שלמעשה הגם ם כןא, ניכרות החוליות ושיהי כדי חוליה כל על לקשור

 קשר לעשות אפשר אי ל כל פניםע אבל ,ממש וחוליה חוליה כל על לקשור

   .החוליות היכר היפך זה כי חוליה באמצע

 שלא לחוש לנו יש אבל, טועים שהם כן לנוהגים לומר יכולים אנו אין ואמנם

' ח' ז הכריכות חלוקת של הענין ואילו, ל"בחז מפורש שהוא זה חשוב ענין נפסיד

 כן לנהוג מסכים היה ל"שהאריז לנו ערב ומי, ל"בחז נזכר שלא מנהג וזה ג"י א"י

  .בתכלת

  

 למעשהלמעשהלמעשהלמעשה    החוליותהחוליותהחוליותהחוליות    צבעצבעצבעצבע. . . . יביביביב

 ,והקשרים החוליות בחלוקת למעשהבהן  לנהוג שיתכן דרכים' ג נתבארו הנה

 אורך מובןכ( ודרך דרך כל לפי החוליות בצבע יש אפשרויות איזהנבחן  ועתה
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 ,ארוך תכלת חוט צריך בתכלת החוליות רוב את עושים שאם ,בזה תלוי החוטים

 וארכם ,שמשים שני צריכים ולבן מתכלת לסירוגין החוליות את עושים ואם

  .)אחד בשמש מהכורך פחות

 ינהג מי כמו משנה זה אין –' ד' ג' ג' ג החוליות את שמחלקים ''''האהאהאהא    הדרךהדרךהדרךהדרך    לפילפילפילפי

 שיכול דהיינו, ל"ז וראשונים גאונים יש צד לכל כי ,למעשה הכרעה לנו ואין

 חוץ בתכלת החוליות שכל ל"ז ם"כהרמב בירה ליהדס לגמרי כהחינוך לנהוג

 מהחוליה חוץ בתכלת החוליות כל לעשות ויכול, והאחרונה הראשונה מהכריכה

, )לבן של בחוליה הכוונה ',בלבן מתחיל'ש כהסוברים( והאחרונה הראשונה

 של חוליות' ז בידו ויעלה ,בימינו כן נהגו ורבים ,גוונים בהחלפת תלעשו ויכול

 כוונת שאין הדעות מכל מוכח כי, כך על לתמוה ואין .תכלת של חוליות ושש לבן

 שהמראה אלא ,הלאה וכן ראשון רקיע כנגד ראשונה חוליה בדקדוק לעשות' הגמ

 י"ע ,תכלת יותחול' ז לעשות דרך ויש( ואוירים רקיעים כמראה ייראה הכללי

  .)כן לעשות מקור אין אך ,ותכלת לבן תכלת החוליות יעשה השלישית שבקבוצה

 נקט ק"לזוה בביאורו א"הנה הגר, ל"ז א"הגרהיא דרך  ''''הבהבהבהב    הדרךהדרךהדרךהדרך    לפילפילפילפי

 כדברי עושה הוא חוליות' ז שעושה שהפוחת וכתב, בחוליות גוונים שמחליפים

 א"ה ד"יו שם כנגד תכלת אחת וחוליה לבן אחת חוליה לקשר קשר שבין' התוס

 חוליות' ד עושה המוסיף אבל – דין כנגד תכלת א"והה רחמים כנגד לבן ד"יו –

 זילברמן ד"בביהמ נהגו זה פי ועל .ה"ב ה"הוי אותיות' ד כנגד לקשר קשר בין

 ,תכלת לבן תכלת לבן ןשה ,חוליות' ד עושים לקשר קשר ובין ,גוונים שמחליפים

  .ת"השי לש א"ה ותיותא כנגד ןה התכלת וחוליות

' ד' ד' ד החוליות בחלוקת לסירוגין החוליות עשיית של האופן נתבאר כאן עד

 א"הגר שחילקמה ש לדעת צריך אמנם ,ק"הזוה על ל"ז א"הגר ביאור כדברי' א

 דברי היטב מתבארים ובזה ,בדבריו עיקרי ענין זהו' א' ד' ד' ד החוליות את ל"ז

 צבעים להחליף ןיהעני אבל. )ל"כנ (יד כף גמתבדו מסודרות שהחוליות ק"הזוה

 מן אינו ולכן בדבריו עיקרי יןיענ זה אין ,ל"ז א"הגר כן שנקט הגם ,בחוליות

 ק"הזוה ולשון ,בתכלת הכריכות שרוב שנקטו הרבה אחר בזה ללכת הנמנע

 לכן ."חוטין שאר על דחפי איהו דדא "התכלת חוט על ק"בזוה שכתוב ,מסייעם

 ןבצבע אבל ,'א' ד' ד' ד החוליות בסידור ל"ז א"כהגר שעושים אנשים כמה יש
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 החוליה עשיית יןיובענ .בלבן והאחרונה הראשונה החוליה את רק עושים

 מסתבר בזה ,אחת כריכה או לבן שלמה חוליה לעשות אם ,והאחרונה הראשונה

 כמו ל"ז א"הגר בדברי עיקרי נראה הוא זה יןישענ, שלמה חוליה לעשות שעדיף

דחוליא הראשונה : "תכלת אחולי יחידא בת ק"בזוה המקובלת בגרסה פירשש

 ונראה ."כ כלילא מנהון"כ חוליא דתכלת ג"ואח, אבהן' כריכות ג' לבן ג

  .ק"שבזוה בגירסאות תלויה אמתתם ואין עצמם מצד נכונים שהדברים

 שעושים ל"האריז משיטת לשנות אין – ל"האריז על הנסמכת ''''הגהגהגהג    הדרךהדרךהדרךהדרך    לפילפילפילפי

 רק שצובעים שסובר מי שכל' ג באר לעיל אותשנתו כמ, בתכלת החוליות ברו את

 מה יודע שאיני אלא, בתכלת החוליות רוב את שעושים סובר בתכלת חוט חצי

 החלפת לעשות ואין .אחת בכריכה או לבן של שלמה בחוליה להתחיל אם דעתו

 חתלק שאין, חוליות של באמצען גם נעשים שהקשרים זו שיטה עם גוונים

  .ל"האריז שיטת את לחצאין

 אין חוט חצי שהתכלת ל"ז ם"הרמב שלדעת שנתבאר ממה שחוץ ,לציין יש

 החוטים מנין אין החוטים במנין הדעות לשאר, לסירוגין החוליות את עושים

 לעשות יכול ל"ז ד"כהראב שלם חוט העושה ,לומרכ .החוליות עשיית לע מלמד

 א"כהגר לסירוגין לעשות ויכול ,ל"ז יריוהמא כהערוך בתכלת החוליות עיקר את

' כתוס תוהחולי בהחלפת לעשות יכול' כתוס חוטים' ב והעושה ;ק"הזוה על ל"ז

 בתכלת החוליות רוב את לעשות ויכול ,ללבן שווה שהתכלת הסוברים וכרבים

  .ק"והסמ ל"ז י"רש כדעת ואחרונה ראשונה מחוליה חוץ

  

    הלבןהלבןהלבןהלבן    ייייחוטחוטחוטחוט    הכנסתהכנסתהכנסתהכנסת    להקדיםלהקדיםלהקדיםלהקדים. . . . יגיגיגיג

 את מעכב אינו הלבן שאמרו מה -( נצרכה לא" :איתא א" עלח ותמנח' בגמ

 הקדים ואם לתכלת לבן להקדים מצוה דתניא ,]לקדם ג"י [להקדים אלא )התכלת

כי  מבארה ,ל"ז י"רשירוש בפ ין שםועי. "מצווה שחיסר אלא יצא ללבן תכלת

 את יתחוב ר כךואח הלבן את בכנף לתחוב להקדים שצריך הברייתא כוונת

    .הקדים ואם ה"ד' בתוס מוכח וכן. מצווה שחיסר אלא יצא שינה ואם ,כלתהת

 אה תכלת בהלכות הביאו לא נוספים אשוניםרו ל"ז ם"והרמב ל"ז ף"הרי אבל

 לבן בשל שמתחיל )א"ע לט(' הגמ את רק והביאו ,לתכלת לבן להקדים מצוהד
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 אחרות 'ותוס חיצוניות' תוס כדברי שלמדו משום והיינו, לבן בשל ומסיים

 מה והיינו ,בכריכות להקדמה' הגמ שכוונת ,הדף על מקובצת בשיטה שהובאו

  . )'ב אות לעיל והובא( בלבן שמתחיל לג בדף שנאמר

 הלבן חוטי את בכנף לתחוב בדבר הפסד שאין כיון ,טוב מהיות ,ולמעשה

 ,מצוה בזה מקיים שהוא שיתכן הספק על ויכוון, כן לעשות יש ,התכלת לפני

 ,כן וכמו .התכלת את הלבן על שיתן –' וגו "הכנף ציצית על ונתנו" :מרשנא

 מה מקיים שהואיכוון  בתכלת לכרוך ועובר בלבן לכרוך כשמתחיללכולי עלמא 

  .'וגו "הכנף ציצית על ונתנו"' וגו "להם ועשו" :מרשנא

, לבן וחציו תכלת חוט שחצי ,ל"והאריז ל"ז ם"כהרמב שנוהג מי לגבי אמנם

 לפני הלבן חוטי' ג את להכניס שראוי יןיהענ שייך כזה בחוט גם האם עיון צריך

, כן לנהוג בדבר היזק שום אין ל כל פניםוע .לבן וחציו תכלת שחציו הזה החוט

 או הלבן מצד יכניסנו אם הבדל שום שאין מסברה פשוט עצמו התכלת ובחוט

 התכלת קרפ על ל"זצ יק'סאלאוויצ ד"הגרי בשיעורי ן כתבוכ. התכלת מצד

  .)קצא' עמ, י, ישורון(
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         רוז רוז רוז רוזדוד מנחםדוד מנחםדוד מנחםדוד מנחםהרב הרב הרב הרב 
        בני ברקבני ברקבני ברקבני ברק

        עיונים והערות בסוגיות ריש פרק התכלתעיונים והערות בסוגיות ריש פרק התכלתעיונים והערות בסוגיות ריש פרק התכלתעיונים והערות בסוגיות ריש פרק התכלת
  הלבןדהתכלת אין מעכב ' בביאור מתני' אוקמיתות הגמ   ....אאאא

  בדין גרדומין' סהתו' פי   ....בבבב

   בהא דלבן אין מעכב התכלתם"בבדעת הרמ   ....גגגג

  מ"מ בדעת הר"דכס' א' פי   ....דדדד

  ת"ין רמ כע"דכס' ב' פי   ....הההה

  מ"דכס' ג' פי   ....וווו

 והיאך ,י עניבהי בשיעור כד"ת ריובראי'  צריך לקשור וכוב" עלח' בגמ   ....זזזז

  י"הר' מתקיים דין ענף לפי

  י"ד לדעת רש"בס' ישוב הגמ   ....חחחח

  י"מ ור"ביאור בדעת הר   ....טטטט

  טין אם משתנה דין גרדומין ולהלכה במנין החוניםלדעות ראשו   ....יייי

  מ אין פוסל חוט תכלת שלם"רין דלרסנהד'  מגמהראי   ....יאיאיאיא

  ה לרבי" דב" עלח' סביאור בתו   ....יביביביב

   דאו גדיל או פתילב" עלט' בביאור הגמ   ....יגיגיגיג

  שם ות יעקבי המשכנ"ביאור עפ  ....ידידידיד

  דעות קמאי במנין החוטין  ....טוטוטוטו

   ועודנם על זהבראיות ראשו  ....טזטזטזטז

  ב"א סי"אחרונים וביאור בדברי הגרהכרעת   ....יזיזיזיז

  ונהבביאור סוגיא דטלית בת שמ ....יחיחיחיח

  ' אביק להו מיבק וכוא" עמב' ביאור בגמ ....יטיטיטיט

  )וכעין פשר בזה(בדיני הכריכה   ....ככככ

  סיום  ....כאכאכאכא

�  �  �  
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 את מעכב אינו והלבן הלבן את מעכבת אינה התכלת ,התכלת ריש ' מתני....אאאא

 דלרבנן 'בגמ ומשמע ,ז"זא מעכבין אם ורבנן דרבי פלוגתא 'בגמ 'ומייתי ,התכלת

 אך ,ולהיפך ,לחוד תכלת מניח תכלת אלא 'לי ליתב ואף ,השני מעכב אין חד כל

 להקדים לענין איירי 'דמתני 'הגמ 'תי כרבי כ"ג 'מתני להעמיד 'גמ דבעי כיון

 'סולתו ,בכנף בתחיבה י"לרש( קודם הלבן מקדים דלכתחילה ללבן התכלת

 מפרש זה 'ולתי מעכב אין התכלת הקדים ואי ,)קודם דלבן בכריכות ]ק"בשיטמ[

 כולה בטלית מתפרש הלבן מעכבת אינה והתכלת זה באופן הבבות 'לב 'הגמ

 ,'הגמ ז"ע והקשה הלבן הקדים אם מהני ודיעבד התכלת 'לכתחי דמקדים תכלת

 אחד נפסק דאם גרדומין לענין אחר באופן מתפרש 'מתני דכולה רבא 'ותי

 גרדומין בדין הבבות 'לב 'מפרשי זה 'בתי ואף כשר השני המין וקיים מהמינים

 שיעור וכמה 'וכו כשרין תכלת גרדומי חייא 'ר בני דאמרי 'גמ ואייתי ,'בגמ 'כמבו

 דנפסק דרב 'משמי )לט( שם אמרו עוד ,לענבן כדי שמואל אמר ה"ב אמר גרדומין

  .פסולה מעיקרו החוט

  

ל דאיגרדם מין אחד הוא באופן דמין " פירושים או דדין הנ' ב'והביאו התי ....בבבב

 'וזה נקטו ראשו(הפסוק נשאר כדי עניבה בכל חוט השני נשאר שלם ומהמין 

 'ת כמבו"ע מצד אחד אף לפי ר" ודי בנשאר כד' של החוט לצידו הב'דמהני צד א

ע הוי כדין נפסק החוט "ובלא נשאר כד, 'ל בגמ" וזה מהני לרבי כנ)ב" י'י סי"בב

  .ל" דלפי פירוש זה אף לרבנן כן הוא דמהני הנ'סונטו התו, ל"מעיקרו הנ

 ) לא עד בכלל'ולכאו(פירשו דלרבי מהני בנפסק מין אחד לגמרי עד הכנף ד עו

והמין השני נשאר שלם ולרבנן זה לא מהני אך בנפסקו כולן ונשאר מהן כדי 

ונפסק מעיקרו ,  כדי עניבה'ח דבעי"עניבה מהני אף לרבנן ובזה איירי בני ר

י בנפסק במקום או אף לרב, ע"דפסול לרבנן הוא בנפסק חוט אחד שאין בו כד

כ דלרבנן חמיר טפי "ויש להבין דבריהם מש, חיבורו בכנף ואין תלוי בכנף כלל

 מצוות הן מה 'דאדרבה אם ב, ' מצוות הן לא מהני חד לחברי'מלרבי כיון דב

 'ואם משום דין דגדילים ד)  חוטין לחוד'דיהני ב) שם(וכמו שדנו ( לשני 'בעי

יהם דאפשר דמצד קיום הלבן או תכלת ויש לפרש דבר, מאי שנא לרבי מלרבנן

אך מצד קיום המין השני שנפסק מצד זה חמור לרבנן , לחוד מהני אף לרבנן
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 קיום חשוב 'ז אין די בקיום מין אחד בשלימות ובעי"דכיון דאין מעכבין זא

  .'מהמין הב

  

ז והביא רק אופן "ח פסק כרבנן דאין מעכבין זא" וי' ד'א מציצת ג"ם פ"וברמב ....גגגג

 ' דהלבן אין מעכב התכלת פי'ואופן הב,  תכלת דמקיים בלבן לחוד' לידלית

 דנפסק הלבן ואין מעכב על התכלת 'ופי,  דאיגרדם חד וקאי אידך'באופן דגמ

מ דמאי דמהני לרבי "מ דנקט הר" הכס'ופי,  דנפסק התכלת לא הביא'ואופן הב

לא כסברת ד(מהני אף לרבנן ופסק כרבנן ואף להכשיר בנפסק מין אחד כרבי 

  ).ל" הנ'סהתו

 'ופי,  דתכלת' לבן דמניח ד' דלית לי'מ אופן הב"ה יהני לר"מ דה"כס' ופי

 ואף לפירושו 'ד לפרש הגמ"מ בה" בכס'ש מה שכת"ועיי(ש "עיי, ש הוא"דכ

 ' הגמ'ע דקו"ועיקר פירושו צ, ח"י' ש איהו בהל" חוטי תכלת וכמ'אפשר דיהני ד

,  דתכלת' חוטי לבן ואיהו מפרשו בחוט א'בחמתכלת דאין מעכב הלבן וזה הוא 

 'ל בפי" וכנ'ולרבנן מהני בכל מין לחודי,  כרבי' הא קאי ליישב מתני'וגמ, ע"וצ

  .)'הגמ

ם דמדהזכיר חד מאופנים דמהני רק לרבנן וחד "פירש דעת הרמב' ולכאו

מאופנים דאיגרדם משמע דפסק כרבנן בכל אופניהם וכרבי בכל אופניו ופירש 

ובנפסק יש חידוש טפי בנפסק כל , ל דתכלת לחוד עדיף"מחודש טפי כנהדין ה

 'ש בן חפני פי" הר'וכן בפי, חוט אחד דתכלת לחוד) מ"להר(הלבן דנשאר 

,  משמו'מ בתשו"דהיינו חצי חוט דתכלת וכמו שהביא הר' מ דמטיל חוט א"כהר

ט התכלת  ואף יהני נפסק חו) לקמן'ועיי(,  דתכלת'לבן מטיל ד'  דלית לי'ופי

  .ל"ונשאר הלבן כולו כנ

  

 דנפסק מין אחד לגמרי ונשאר המין 'א, מ" פירושים בדעת הר'מ ג" כס'ועיי ....דדדד

, ע"וצ,  בדבריו דאף בנפסק בכנף'ומשמע לכאו(, ' שלם כשר ומדרבי ילפי'הב

ד דנפסק החוט מעיקרו פסול מברייתא דשייריו כל שהוא " דהקשו על מ'ומגמ

ובאופן , ח"ע כשר כבני ר"סקו כולם ונשאר מכולם כדואם נפ) ז"ע לפי"נמי צ

ע "וצ, ומהמין השני נפסק חוט אחד מעיקרו פסול, הקודם שנפסק מין של לגמרי
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 בעינן קיום שלם מהמין 'אמאי דוקא מעיקרו דהא בזה דאחד פסוק לגמרי לכאו

ע מצד אחד הוי "ושמא אפשר לפרש דהמין השלם אם נפסק ממנו יותר מכד, 'הב

ע הוי " מעיקרו אף דמצידו שלם ובזה פסול אך בנשאר אף בצד הנפסק כדכנפסק

 בעל העיטור בדין 'ועיי. ככולו שלם וכמו במין אחד שלם דמהני אף לרבנן

  .דנשאר מין אחד שלם מעין זה

ז לרבנן במטיל כולו לבן יפסול אף בנפסק חוט אחד "מ דלפי"כסוהוסיף ה

ויש להבין אמאי נימא כן הא , ם חוטשלא יפסק שו' דכיון דכולן מין אחד בעי

ואפשר דסבר ,  ואמאי יפסל בפסיקת אחדם כן הם אף כנגד התכלת ג'הא הד

 א" ע מב'ס התו'י מה שפי" דלבן דידן הוא גדילים דלבן לחוד עפ'מ דד"כס

 דלבן 'ז דהוא משום גדילים ד" חוטין וכופלן לט'ד דמטילין ח"למ, ה תמניא"ד

ד לפרש שם " לקמן בס'ועיי, נן מקיימין רק מין אחדמ דא" כס'ופי, וכן לתכלת

 מעיקרו 'י דנפסק חוט א"אמנם פשטות כוונת ב, 'ד דמטילין רק ד"מ למ"להר

ע בשום צד ומשום דכעת דמקיים רק מין " צדדיו ולא נשאר כד'היינו בנפסק ב

ואף אם (ע בכל חוט " כד' לסמוך על כל דהו שנשאר ממנו ובעי'אחד לא מצי

, מ" כס'ואפשר דין זה אמת אף לשאר פי) ל" כנא" עד שם מב"במלא נפרש 

מ "וכל מאי דפסק הר,  לרבנן חמור מלרבי'סהרי לתו, ' לזה מהגמ'ואף דאין ראי

 מינין ואין ללמוד מזה למין 'בזה להכשיר הוא מרבי ורבי ודאי איירי באיכא ב

  .'א

צי חוט  ח'כ חשוב לי"מ דתכלת הוא חצי חוט א"מקום לדון דלהרוהיה 

והיינו בנפסק חצי חוט לדידן , ונפרש דנפסק החוט מעיקרו אף בנפסק חצי חוט

מ לפתיל "אמנם חלוק הוא דהתם דין התכלת להר, ל שיפסל"י הנ"י הב"עפ

 לכם לציצת והיינו אין ציצת אלא ענף 'לכרכו על הלבן ומדאמרה תורה והי

) דהוא חצי חוט(הוא  דאף תכלת ה' ילפיב" ע מא'דהיינו חוטין יוצאין כדאמרי

 אך, ל" לחידוש דגרדומין דרבי הנ' בעי– דיצא ענף ובנפסק חציו זה 'בעי

 חוטין לקיים דין גדילים והיינו מה דהוי כגדיל 'בשאר החוטין דעיקר מצותו ד

 וזה כבר ,) גדילים' חוטין הכפולין דוקא דהוו ב'וזה מתקיים בד(כרוך יחד 

א ענף די בצד אחד מכל חוט דבזה מתקיים  דיצ'ולכך הא דבעי, נתקיים בגדיל

  .דין דציצת אינו אלא ענף
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 לעולם קיום מין אחד שלם 'ת ובעי" דסבר כר' ב'מ פי"מ בדעת הר" כס'עוד פי ....הההה

 'ת מניח ב"ת דלר"זה לר' אך יש חילוק בין פי,  כדי עניבה בכל חוט'ומהמין הב

מ אם נפסק "זה להרכ לפי "וא, מ הרי רק חצי חוט תכלת" לבן ולהר'דתכלת וב

ואם נפסקו כל , ע פסול"חוט הכורך דייקא בצד הכורך שלו ולא נשאר בצד זה כד

 הוא תכלת לא 'ואפשר דהלבן שצידו הב(ע כשר " האחרים ונשאר בהם כד'הז

כ אף במטיל כולן לבן אם " וא)ע דנסמוך על צד דתכלת" שישאר בו כד'בעי

ע ולהקל " הכורך ולא נשאר כדת יש מקום להחמיר טפי בנפסק הצד"נחמיר כר

  .ע" ונשאר בהם כד)ד ועוד" לראב'או הו(' בנפסקו הז

  

 דנפסק מין אחד כולו עד הכנף ולא עד בכלל כשר במין ' ג'מ פי" כס'עוד פי ....וווו

ונפסק חוט אחד במקום , ע כשר"ואם נפסקו כולן ונשאר מהן כד,  שלם'הב

  .)' הא'ל בפי"ז מתיישבים כל ההערות הנ"ולפ(חיבורו בכנף פסול 

  

מ צריך לקשור על כל חוליא דאי לא הא דאמרי בני "אמר רבא ש'  שם לח'ועיי ....זזזז

דהיינו ,  כולה'ח גרדומי תכלת כשרין כיון דאישתרי לי עילאי אישתרי לי"ר

דבנפסקו החוטין אם רק בסוף החוליות יהא קשר יפתח הקשר והיאך יתקיימו 

מ " הר' גופייהו מדין דפתיל תכלת דלפי דישאר הכריכות'והא ודאי בעי(הכריכות 

וכן ,  דפותליהו מתוכו קאי על הכריכותב" עי לט" דרש' א'וכן לפי' בתשו

 דיהא גדיל אפשר קאי רק על שעת עשיה 'ומדין דגדילים תעשה דבעי, במדרש

 שיהא מלא קשר גודל ' בהא דבעי בשעת עשי' גדילים תעשה וכדאמרי'דכתי

אך לגבי דין ,  אין מעכב'גדיהם והתם לאחר עשיבכנף משום ועשו על כנפי ב

,  לחוד' לא יהני בזה שעת עשי' לכם לציצת ולכאו'פתיל תכלת נאמר והי

  .) כאן דאישתרי כולה פסול אף דישנו קשר העליון עדיין'וכדאמר

כ "א,  דיפתח קשר שבסוף הגדיל ונסמוך על כריכות קודמות'בתר דאמריוהנה 

 דנפסק מעיקרא אף יותר גבוה מהקשר אחרון ונשאר  על אופן'אפשר שוב קאי גמ

  .י" רש'ועי, כריכות קמאי

ע בענף " כד'י דבעי" רש' כדי עניבה דפי' דבעי'פירש דרבא לית ליי "ורש

ת " ר'י כפי" קאי ר'ולכאו, ע בגדיל ונסתייע מכאן" דמהני כד'י פי"דייקא ור
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 שם דלרבי 'ס בתומ" הי'אך לפי, ל"ע להתיר ולהכי פירש כנ" דוקא כד'דבעי

מזה דלרבנן דסברי ' כ מאי ראי"א, מהני בנפסק מין אחד כולו ושני נשאר כולו

כרבי דאז לא ' דאפשר לפרש הגמ, ע מהגדיל"ע דמהני כד" דיהא דוקא כד'דבעי

ל "וצ, י" הר'מ ואמאי הביא פי" הי'ש כפי"ובפרט להלכה דפסק רא, ע"נשאר כד

קו כולן ונשתייר כדי עניבה כשר ואף לרבנן ח דנפס"דרבא יליף מעיקר דין דבני ר

ומוכח כן דרבא לא יוכיח מהדין דאיהו עצמו , ע"וזה איירי בנשתייר בגדיל כד

  . חידשו דמהני נפסק לגמרי מין אחד לרבי

מ אין לפרש דרבא הוכיח "מ אף דפסק דאף לרבנן מהני כרבי מ" הר'לפיוכן 

ויש להקשות הא . ע בגדיל"כדמ נימא דמהני "כ אף להר"וא, ל"מדברי עצמו כנ

 ציצת היינו ענף וציצת צריך לפרודא והיאך 'בקרא כתיב והיה לכם לציצת ודרשי

 היה בהכשר 'מתקיים דין זה בכדי עניבה בגדיל ולא מהני לזה דבשעת עשי

ואפשר דכיון דנפסקו עד הגדיל והרי עומד ליפתח , דוהיה לכם לציצת כתיב

, י שיפתח"כ מתקיים דין דענף ע"וא, 'כולי דאשתרי עילאי אשתרי 'וכדאמרי

, דאף דנסתבך מפרידנו, ואפשר דמהני אם מפרידו וכלשון ציצית צריך לפרודא

 ציצת ענף וכעת ישנו בכח דעומד לפתח מהני אם שוב ' הי'וכיון דבעת עשי

  .יתירנו

  

ע מהענף " באמת כד'י דבעי"ד ליישב עיקר שיטת רש"ואפשר לפרש בס ....חחחח

כיון דצד אחד דהחוטין נפסק עד הקשר שוב אין מתקיים הקשר והוכחת רבא ד

 דאין קושר קשר 'ואף לדיעות בראשו, ע" דהחוטין נשאר קיים כד'אף שצד הב

מ "מ,  חוטין אלא שכורך או קושר חוט הכריכה' חוטין בד'י ד"בסופו ע

י שיעשה סימן בחוטין מה הן "וזה יש לו לידע ע( חוטין עד הכריכה 'כשנפסקין ד

שוב אין מתקיים הכריכה ובפרט בנפסק חוט הכורך )  זה' כמובן לפי'ראשי צד א

ע מראשונים דלא פירשו "אמנם צ, בצד שכורך בו שוב אין מתקיים אף שקשרו

  .כן

  

ד וכן אם עשה לבן ותכלת ונפסק הלבן ונתמעט עד "א ה" פ'ם כת"והנה ברמב ....טטטט

 ' משמע ממנו לכאו' הא'ל לפי"מ הנ"ובכס. הכנף ונשאר התכלת לבדו כשר
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 דנפסק 'ת פי"כר'  הב'ובפי, ל"ע כנ" והא יל' בכנף גופי'דמהני בנפסק בתלי

 דנפסק עד ' פי'ולפי ג. )י" מתפרש כדעת ר'כ לכאו"וא(ע עד הכנף "ונשתייר כד

 דנפסק עד קשר העליון שתלוי בו בכנף 'והיינו לכאו, הכנף ולא עד בכלל

 ' ג' אף לפי'אמנם לכאו,  כאינו כללדלמעלה מזה הוי כנפסק מעיקרו וחשוב

 ' ודאי בעי'מ לכאו"מ, דנפסק הלבן בכריכות גופייהו ולא נשאר ממנו כרוך כלל

ל דאף דדין "וכנ( דין דפתיל תכלת 'דהתכלת נשאר כרוך עדיין על הלבן דבעי

 'מ כת"והרי הר, ) דין דפתיל אין נראה כן'דגדילים אפשר דרק בשיטת עשי

או דנימא דמדינא ,  נשאר כדינו דהיינו שכורך הכריכותדתכלת נשאר והיינו

 של החוטין נשאר 'מכשיר אף בנפסקו עד הכנף אך לעולם ניבעי לפחות שצד הא

או דכוונתו עד הכנף עד סוף חוליא , פ בחוליא אחת שיתקיים דין דפתיל"עכ

 אם סבר 'ונימא דאין כדי עניבה בחוליא א, ראשונה הסמוכה לכנף ולא עד בכלל

 דיתקיים דין 'ל דבעי"י כנ" הר' אף לפי'ע בחוליא א"י או דלא מהני כד"הר' פיכ

י שנפתח מקצת החוטין לאחר שנפסק עד הקשר ושוב "דציצת ענף וזה מתקיים ע

ע בענף דשוב "ע בגדיל הוי כד"י לעולם כד"כ אף לר"וא, הקשר ניתר מעצמו

נ לפרש "כ, י"ף לר דלא מהני א'ע בענף מלבד חוליא א"נפתח הגדיל וישנו כד

  . ע בענף" כד'י ובעי"מ סבר כרש"או דר. ד"בס

 אם 'י מהענף יש לסייע מהא דנסתפקו בגמ" רש'ע דלפי"דין דכדובעיקר 

ע "ועוד דקצת צ,  ופשטות משמע דהן עדיין לחודייהו קיימי'ע לכל חד לחודי"כד

י "ם עי דמתקיי"ש אף לר"ל א"ולהנ, למיעבד עניבה בגדיל איך שהוא בגדילותו

לאחר ) לא כגדיל(ז הוא מהחוטין עצמן "ע לפי"ושיעור כד, ששוב נפתח הגדיל

  .שנפתחו

  

 ' ועוד ראשו'סי ותו" כמה חוטי תכלת מניח דלרש' דעות בראשו'והנה איכא ג ....יייי

ד ומאירי ועוד מניח חוט תכלת אחד "ח וראב"ולערוך ור,  תכלת' לבן וב'מניח ב

 לקמן 'ש בן חפני ועיי"וכן דעת ר,  וחצי לבן'מ חצי חוט תכלת וג"ולר,  לבן'וג

  .ד"בס

 דרק חוט אחד ' ראשו'ת אף לפי" ר'דין גרדומין אפשר לפרש כפיובעיקר 

 דישאר מין אחד שלם כולו ובמטיל תכלת כמצותו יש בזה קולא 'דתכלת ובעי
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ולהיפך נמי , )ת"דעיקרו כר( זה 'ע מהני לפי" לבן ונשאר כד'ת דאם נפסקו ג"מלר

 'ע פסול דאין כאן מין א" מהלבן אף דנשאר כד'פסק התכלת ועוד חוט אדאם נ

 יהא )אם לא נפסק מחוט הכריכה( חוטין 'ובמטיל לבן כולו אף בנפסקו ג. שלם

' ע בד" דישאר כד'כ לרבנן לעולם בעי" א'סמ בתו" הי'ואם נפרש כפי, כשר

'  בנפסק מין א דברים לפסוק לרבנן בגרדומין כרבי דמהני'מ חידש ב"והר, חוטין

ע לסמוך "כ צ"וא, ע מכולם"כולו ועצם פירושו בגרדומין דמהני בנשאר כד

  .בנפסק מין אחד כולו, להקל

מ "דלר,  ראשי חוטין'ע בד"מ דאי נפסקו כולם ונשאר כד"איכא נפאמנם 

ע מצד התכלת דאם נשאר רק " דישאר כד' בעי'דתכלת הוא רק חצי חוט לכאו

 שלם ואי ' דישאר המין הב'ום מצות תכלת כדינו ובעיכ אין כאן קי"מצד הלבן א

אך לרבנן יקיים בזה , ע שנשתייר מכולן בעי דוקא מצד התכלת" על כד'סמכי

 חוט שלם 'ד דבעי"ולראב. מצות לבן דאין מעכבין באין יכול להטיל תכלת

ס תכלת " יהני דסו'לכאו) שאין כורך(ע בתכלת בצידו השני "דתכלת אם נשאר כד

יהני ) ד בזה"בס' עיין לק(מ נראה דאם הטיל חוט שלם דתכלת "אף להרו, הוא

  .ע"ע בצד התכלת ויחשב דנשאר ממנו כד"כד

  

 ,מאי סבירא לןבציצית  . ואם הוסיף גורע...תיוהאיכא ציצ" :ב"ע סנהדרין פח ....יאיאיאיא

 , קאיה קאי והאי לחודיה האי לחודי,ייתאאי סבירא לן דקשר העליון לאו דאור

  ." גרוע ועומדייתאן דקשר העליון דאורואי סבירא ל

ד דקשר עליון לאו "כ אף למ"מ פוסל במטיל חוט שלם תכלת א"אי לרוהנה 

,  צדדיו' דהרי הוא אותו חוט מב'ל לפסול זה דלא הוי כל חד לחודי"דאורייתא הו

מ " בדעת הר)'אות ב(לעיל ' ועיי, ע"וצ, מ"אלא דלא הוי בל תוסיף אף להר

כ אין "א) מ במספר החוטין"ש בן חפני דסבר כהר"וכן בר( חוטי תכלת 'דמהני ד

  .פוסל חוט תכלת שלם

  

ז לרבנן " בגדר הדבר דאין מעכבין זא' תי'ה לרבי ב" דב" ע לח'ס תו'עיי ....יביביביב

באופן דהקדים תכלת ללבן אם חשיב דיוצא בתכלת לחוד או דקיים תרוייהו 

דים התכלת דכיון דלא מעכבי ופשוט דהיינו דוקא בשניהם קיימין אלא דהק
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אהדדי חשיב דקיים תרוייהו דהרי באמת מקיים שניהם אלא דאין מעכב הקדמת 

ובהדיא אמרו קשה עונשו של לבן ) א"ג סקי"ח ס"א או"וכן פירש חזו(, האחד

כ אף לרבנן מבטל מצות עשה כשיכול להניח התכלת ואין "יותר משל תכלת א

  .רע דאפשר דעובר על בל תג'מטילו ועי

  

ח סבר כתיב גדיל וכתיב פתיל או " רבה בב'ההוא גברא וכו: "ב" עשם לט ....יגיגיגיג

גדיל או פתיל ורב לעולם פתיל בעינן וההיא גדילים למנינא הוא דאתא גדיל 

 'י דהתם כל הציצת הי" ופרש". פתיל עשה גדיל ופותליהו מתוכו'שנים גדילים ד

ז "ע לפי"וצ(או פתיל לחוד ח כשר בגדיל לחוד "כרוך ולא יצא ענף כלל דלרבב

:  כשרה' ואם כרך חוליא א'ח ברייתא שם הפוחת לא יפחות מז"היאך יתרץ רבב

  ).וכי יכשיר ללא כריכות כלל

כ פתיל כאן נדרש בלשון "וא,  לעולם חלק כרוך וחלק ענף'סבר דבעיורב 

מצות התכלת ) א מציצת"ע פ"הובא במגד ('מ בתשו" הר'ואפשר דאף לפי, ענף

מ " מ)וכן במדרש פתיל שצריך לפותלן( ומקרא דפתיל משמע דיליף לכריכה

, כ נפרד בסופו ולא דכולו גדיל"ל דלשון פתיל תכלת משמע דיצא ג" חז'פי

,  מציצת'והקשו דהא דין ענף ילפי, ' נתקשו כמה קושיות בהבנת הגמ'ס תו'ועיי

ך אפשר  דיצא ענף א'ואפשר דמהתם ילפי.  מפתיל' לי'ואמאי ילפי.  מב'כדלק

ל " קמאי הנ'ולפי,  דיצא ענף' מכאן דאף התכלת בעי'וילפי, די בלבן שיצא ענף

 'ש טובא דמצות התכלת הוא לכריכה ולהכי בעי"דהתכלת הוי רק חוט אחד א

ח אפשר לעשות התכלת כולו כרוך ללא ענף "ולרבב, קרא דאף הוא יצא ענף

חוטין וכורכן ואף יוצא והיינו גדיל ואפשר שיצא ענף והיינו פתיל דאף פותל ה

לבן והוא יוצא ' ואפשר דאי עביד כולו גדיל אזי עושה חציו הב(, לעצמו בסופו

,  דיצא התכלת נמי ענף' ורב פליג דלעולם בעי)ענף וצד הכורך תכלת ורק כורך

 חוטין דלא אתי קרא לומר ' מיני ד'ופירש רב דקרא דגדילים ילפי, ומשום פתיל

 חוטין דתחילתן הן גדיל וכרוך ואתי 'א קאי על כל דיהא כרוך כולו אל דתכלת

י הפתיל שפותלן לחוטין ואיהו מתוכו " לגדילה זו ע'קרא דפתיל לומר דעבדי

, 'ש מה דהביאו כאן הא דגדילים ד"וא, ל גופייהו" חוטין הנ'דהיינו מתוך הד

  .'ס תו'עיי
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 'עוד פי, י פירש דפותליהו מתוכו היינו דחוט של כרך מתוכו הוא"רשוהנה 

, )י או גדיל או פתיל" רש'וכפי(כ פתיל דהיינו ענף "דאתי קרא לומר דיעשה ג

לעיל דלשון פתיל פרשוהו '  ועיי' הא'ולשון פותליהו מתוכו מיושב טפי לפי

ואפשר עוד דכיון דגדילים נאמר , ל דיפתול האחרים ואף יצא נפרד בסופו"חז

ל "וכן י, כ קאי אכולהו"ענף ואוקאמר קרא דין דציצת , י הפתיל"אכולהו וזה ע

  .ד"ם וראב"ל להרמב" הנ'לפי

 ' ריש פרקין פירשו דפותליהו מתוכו היינו דכופלן לחוטין ועביד מד'סתו' ועיי

ש טפי לפירושם דקאי על כל החוטין ולא רק על התכלת אמנם קצת "וזה א, 'ח

ל היא על ד דפתי"מ וראב"ל לר" ריש פרקין וכן להנ'סש בתו" זה עיי'מיאנו בפי

ד "ולראב,  חוטין' לכפול כל הד'ע לומר דפותליהו מלמד דבעי"צ, חוט התכלת

 דיהא החוט 'דתכלת אפשר אתי רב לומר דבעי) דהיינו כפול( חוט שלם 'דבעי

ל "מ וכנ"ז אפשר די בצד הכורך כהר"תכלת כפול ולא רק לצורך הגדיל דלפי

  .דתכלת) כפול( פתיל שלם 'ח אלא בעי"לרבב

  

י דכל הציצת " בסוגיין דגדילא מיגדיל אינו כרש'ג פי"י' י סות יעקבמשכנוב ....ידידידיד

אלא דאותו אדם עשה הציצת באופן ,  כרוך'ל דכל התכלת הי" כרוך או כנ'הי

 למיעבד כן דאו גדיל היינו קלוע או 'ח דמצי"וסבר רבב, קלוע ולא בכריכות סביב

ינו דוקא שיפתלהו  דהי'ורב סבר דלעולם פתיל בעי, פתיל כריכות הפותלות

ל " הנ'ש נמי לפי"ש דלא אמר רב לעולם גדיל ופתיל בעינן וזה א"וא(בכריכות 

 חוטין 'י דהוי ד" חוטין דהיינו דע'ל ד"אלא דגדילם קמ) ק"ם ודו"ד ורמב"לראב

 ' ולעולם פתיל בעי)ז הוי גדיל" חוטין הכרוכין זב'דב( גדילים 'הוי ב' שכופלן לח

י אחד מהן בעצמן "י שפותל החוטין ע"ו מתוכו דעבכריכות והיינו פותליה

 'י חוט חצוני לא הי" פותלן ע'כ אם הי"משא, מיחשיב דהן עצמן גדיל וקלוע

 'י פי"ש במשכנ" בריוח ועיי'ש לישנא דגמ"ולפי זה א. נחשב דהן עצמן גדיל

  .ז"כע

ג כתבו דאם כרך כל החוטין ואין לו ענף פסול ומקרא "שאילתות ובה' ועיי

ועיין בהעמק שאלה דפירש דהא דלא יליף מסוגיין ) ב" עמב(ת הוא ענף דציצ

ל דסוגיין קאי על חוט תכלת לחוד ולמד מזה דתכלת הוא חוט אחד "דפירשו כנ
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ל דגדיל היינו קלוע " הנ'ל מפרשים כפי"אמנם אם קמאי הנ, 'סי ותו"ודלא כרש

  .ל" לנידון הנ'אין ראי

  

י מלוניל ובעל העיטור "ש ור" ורא'סי ותו"שובעיקר מנין החוטין הנה דעת ר ....טוטוטוטו

)  ברכות'בפי(ח "ודעת ר,  תכלת' לבן וב' ב' יבמות ועוד דבעי'א בחי"ורשב

 דתכלת והן 'ת דמטיל חוט א"ן עה" רמב'ד ומאירי וכן נראה מפי"וערוך וראב

מ בשם "ודעת הר, )ת אפשר אין מוכרח זה"ן עה"וברמב(כתבו דמטיל חוט שלם 

 וידאל 'א בחומת אנך בשם ר"ז וחיד"וריא, מטיל חצי חוט דתכלתש בן חפני ד"ר

ועצם , ד"מ וראב"ד וכן רבינו בחיי הביא רק דעת הר"הצרפתי הכריעו כראב

פירוש פתיל תכלת יש לצרף דיעות דהוא חצי חוט לדיעות דחוט אחד דכולהו 

  .פירשו דמצותו לפתיל

  

ש אמנם נתקשו " תכלת לב'וד לבן'  תצא דבעינן ד' הביאו מספר פר'סותו ....טזטזטזטז

ואפשר קבלה , ונקטו דבבלי סבר כן, בגרסא בספרי וקצת נתקשו במקור לזה

ומשמעות סוגיא : ב מאי דפירש בסוגיא שם מא" י'ג סי" ביאוה'ועיי, היתה בידם

ד דסבר דמניח "ז ומשמע דלפחות מ" וכופלן לט' או ח' וכופלן לח' ד'דמטיל או

 'ד דמניח ד" דכן למ'ס התו'ילים לתכלת ופי שלמין סבר גדילים ללבן וגד'ח

  .ד" לקמן בס'ועיי, גדילים ללבן ולתכלת' חוטין עבדי

ש שלשה לבן וחד " שלח איתא בדעת ב' דבספרי פר'סלא הזכירו התווהנה 

ולפנינו ,  תכלת' לבן וד'ש ד" המקומות דסברי ב'תכלת וכן בעיטור הביא מב

 ' תצא כפר'א הגיה אף בפר"והגר, ' וד' תצא ד' תכלת ובפ' וא' שלח ג' בפ'הגיר

 תכלת או אחד 'ג הזכיר או ב"אמנם סמ, ש"שלח וכן מתפרש שם קצת להגיה עיי

ל דגרסו "ל צ" הנ' וכן לשאר ראשו' לו הסתירה בגיר' או דהי'ומשמע דנספק בגיר

  . מספרי'כ שוב אין ראי"א לפחות במקום אחד בספרי א" הגר'כגיר

 חוטא חד ורשימא בגוונהא והוא נגד מדת המלכות איתא להדיא דהואובזוהר 

ן מה שהביא בשם " ועיין רמב'או חד מח' כ הוא או חד מד" בשם וא'ואות ד

 ' מח'ל ובמגיד מישרים דהוא א"וכן הוא באריז, נחוניא בן הקנה' מדרש ר

ואפשר בשורשו דעיקר מצותו לכריכה החשיבו רק '  מד'י א" האר'א כת"ובמקו
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, ד" אך בדין מצינן ואפשר אף ראוי ליתן חוט שלם כהראב' מח' אצד דתכלת והוי

מ לא "מ חוט שלם דתכלת ובסברא נראה כן דלהר"והוכחנו לעיל דאין פוסל להר

ש דלא הוזכר כלל "יפסול חוט שלם דכל הדבר חידוש דמטיל רק חצי חוט וכ

חד  דסברי דרק חוט א'לכל ראשו, 'ס חוטין שלמין וכתו'כ ב"משא. לפסול בזה

  .וכלל בידינו דבפלוגתת הפוסקים הקבלה מכרעת, אפשר גרע

  

וכן ,  דמשמעותו כן'י הכריע דיניח חוט אחד והוכיח כן מכמה גמ"ובמשכנ ....יזיזיזיז

 'א גרס כן בספר פר"וכן הגר, בהעמק שאלה שם נקט דכן פשטי הגמרות משמע

קר  שם דהעי'וכתב כמו שכת)  פנחס רכח'פר(תצא והכריע כן להדיא ביהל אור 

ב וכן הביאו משמו באמרי נועם " י'ד ואפשר כוונתו על ריש דבריו בסי"כהראב

ב ריש דבריו נמי משמע "ח סי"ובאו, ד"דדעת הפוסקים כראב) ב" עט(ברכות 

 'י גיר"ם ובסוף דבריו מה דפירש סוגין עפ"ד או רמב"דנוטה טפי לדעת הראב

, הסוגיא  דכן הוא כל' ללבן ולתכלת ופי'ש גדילים ד"ופירש דלב, הישנה בספרי

ז דהא " חוטין וכופלן לט'ד דמניחין ח"מתפרש דבריו דאתי ליישב למ' לכאו

וכן משמעות סוגיא ,  בזה' התי'אלא דגדילים ללבן וגדילים לתכלת וכפי, ל"מנ

 ' במאי דאמרי'ד זה פי"ז כפל החוטין והיינו משום זה ומ" שהן ט'ד שסבר ח"דמ

 מאי סבר ולדעתו ' אין ראי'ד דמניח רק ד" למאך,  תכלת' לבן וד' דד'ש ד"ב

ולדעתו אין מקור לחלק ,  חצאין' חוטין השלמין ולא בד' הוא בכל הד'גדילים ד

וכהכרעתו של , ד" הראב'כפי, גדיל אחד ללבן וגדיל לתכלת ופתיל משמע חד

  .א בכל המקומות"הגר

  

 ," שמונהכאן בטלית בת" ב" עע פירוש זה בסוגיא שם מא"והרי אמנם צ ....יחיחיחיח

 דיבוא לטול הקלא אילן בטעות שיסבור שהן 'דהטיל תכלת וקלא אילן וגזרי

 תכלת 'ז מטיל ד" שהן ט'ד ח" זה דלמ'ולפי, תכלת ויקחם עבור טלית אחרת

 הן 'כ נפרש דיסבור אחר שכל הח" קלא אילן וא' תכלת וד'כ הטיל שם ד"וא

ת דבעינן גדילים לכל חד  תכל' לבן וד' זה בעינן ד'ב דהא אם לפי"וזה צ, תכלת

ומזה ,  דתכלת' חוטי מין אחד ואמאי מטיל ח'הרי באין לו תכלת שיטיל רק ד

 חוטי לבן וחוט אחד תכלת ובעי להניח אחד 'נימא אדרבה דאיירי בהטיל ז
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 'כ יהא ראי"וא, ד" הראב'וכפי(מחוטי הלבן קלא אילן ויסבור אחר דהוא תכלת 

 ואין נראה כן דהרי מטיל קלא אילן במקום ,)ד"מ או כראב"דמצי ליעבד או כר

מ "מ,  חוטין משום גדילים לכל מין' ח'ד דבעי"ל דלמ"ויש ליישב להנ, לבן

 קלא אילן ' תכלת וד'ל דהטיל ד"וכנ,  חוטין'כשיש לו רק מין אחד נמי עושה ח

  .) דכשר כולן של תכלת'ויהא ראי(ויסבור דכולן תכלת 

שלא ישאר ' הוא חיוב גמור מדחיישידכל סוגיא שם מוכח דתכלת ופשוט 

חוטין אין עשוי ליטול משם הקלא אילן ' אלא דבד, בטליתו אלא הקלא אילן

פ "י תכלת או דמקיים עכ"להחליפו בלבן דלסברת הטועה או דיוצא מצות לבן ע

ח יהא לו חוט אחר "תכלת לחוד ואין מעכב דאין לו אך לאותו שיטול מטלית בת

א אין "י התכלת ולאמת דהוא קל"ל דיוצא הלבן ע"או כנ, מ יטול מכאן"ומ

נמי יש ) ב" עסוגיין מא(ל ומהתם "ריש פרקין כתבו וז' סותו, ק"ודו. מקיים תכלת

' חוטין דמשמע דבטלית בת ד' דכי ליכא אלא לבן או תכלת בעינן לעולם ד' ראי

, כ"ע, מהן ויניח בטלית אחר שארבעתן מצוה' שמא יסיר ב' חוטין לא חיישי

חוטין למצות לבן או תכלת לחוד הוי לן לחוש שמא לטלית ' וונתם דאם די בבכ

חוטין מזו ואזי יקיים בשניהם רק מצות תכלת ' אחרת לא יהא לו כלל ויטול ב

  .מדאינן מעכבין

  

י רמי ארבע ועייף להו מיעף ומעייל להו בגלימא ואביק להו "שם מב ראב ....יטיטיטיט

, דליהוי גדיל גדילים במקום פתיל תמניא בגלימא כי הכי 'מיבק קסבר בעי

ד דפתיל "ש בס"א א"ל מהגר"ולהנ, "במקום פתיל"ונתקשו טובא בביאור דבריו 

 שלמין והיינו 'ד דמטיל ח" חוטין כמ' לתכלת ד'ד זה סבר דבעי"היינו התכלת ומ

 חוטין והיינו גדילים 'דבעיקר הדבר מצריך ח, דקאמר בעינן תמניא בגלימא

אך איהו קיים את זה , במקום מצות פתיל תכלת'  גדילים דדהיינו, במקום פתיל

 חוטין שהן כבר כפולין והכניסן לבגד ואביק מיבק צד הנפרד עם 'י הטלת ד"ע

, ) קצות חוט בקצהו השני שהוא עניבה וכפול'ואפשר דאביק כל ב(צד העניבה 

ין והא  תכלת כפול' חוטי לבן וב'דהטיל ב,  מכל מין'ז חשיב דעביד גדילים ד"ועי

דגדיל הוא ,  הם נעשין גדיל' חוטין הוא משום דבכפילתן לד'דגדיל הוי בב

 קצוות בקצה הכפול השני 'וכאן שתוחב ועונב ב, 'קליעה ואין קליעה בפחות מג
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כ "אח' וזה מה דהביא הגמ, ל גדילים מכל מין" והו'חשיב גדיל ועשה כן בכל הד

דהוא סבר דבעינן גדילים , להוירמיה רמי תמניא דאינהו שיתסר ולא אביק ' ר

  .ד"נ לפרש בס"כ. י עניבה"חוטין ולא ע' י ח"מכל מין ועשה כן ע

  

 בפשטות בכריכת ".כשרה – לא כרך אלא חוליא אחת 'ואפי" :א" עשם לט ....ככככ

אמרו בהקדים לכרוך ) לח(ולעיל ,  המינים מלבן ותכלת'חוליא אחת זו כורך מב

הלבן חיסר מצוה מן המובחר ומשמע דאם לפני כריכת )  שם'ס התו'לפי(התכלת 

כ כשאמרו כורך חוליא אחת הוי כריכת לבן "וא, לא יכרוך מהלבן לא קיים מצותו

כ "א, ומשום דין דמתחיל ומסיים בלבן, תכלת ולבן מכל אחד כריכה אחת

מתקיים מצות על כנף פתיל תכלת בכריכה אחת אלא דשלימות הכריכה או משום 

  ).בצירוף הלבן(,  כריכות' ג'דין דמתחיל בלבן בעי

והנה נחלקו קמאי באופן ,  מינים'י צירוף ב"חשיב חוליא אחת עז "ולפי

הכריכות אי עביד חוליא לבן וחוליא תכלת או דכולן תכלת מלבד כריכה ראשונה 

 דתכלת הוא נגד הרקיעין והלבן 'וכתבו ראשו, ד" השגות הראב'ועיי, ואחרונה

 אם מתחיל בלבן חוליא שלימה וכן שוב מתכלת לפי והנה, הוא נגד אויר שביניהן

 'ל דחוליא אחת מב"אך להנ, ע ליישב"דלבן וצ'  דתכלת וז'הסדר הרי עושה ו

 יהא מכריכה אחת 'דחוליא א, מינים מהני נוכל לעשות כעין פשרה בין השיטות

 כריכות תכלת 'ואחרונה יעשה ב,  תכלת ושוב חולית לבן וחולית תכלת'לבן וב

דחוליא ראשונה ואחרונה חשיב דהיא , ל לאופן זה" הנ'בן ואף יתיישב קווחד ל

בחוליא אחת כשר [ומדינא ודאי כשר לכתחילה (. מתכלת ורק מתחיל בה בלבן

 דאי נימא דחצי חוליא לא הוי התחלה בלבן ואף התחלה בתכלת אין ]בדיעבד

ת נימא כ היא המתחלת ומדרך פשרה בין השיטות לפחו"וחולית לבן שאח, כאן

 ' חוליות יכרוך כולן מתכלת לבד כריכה ראשו'ז כשעושה רק ז"ולפ, )כן

וממילא מובן ,  רקיעין' דתכלת כנגד ז' דז'ל מראשו" הנ'וכן הוא לפי, ואחרונה

 ט( אמרי נועם ברכות 'ועי, ל"ג מוסיף הלבן בין חוליות הנ"מאליו דכשעושה י

) רכח(רי ביהל אור פנחס וה, ם בכריכות"א שם כהרמב"משמע דסבר הגר) ב"ע

א שם ואפשר לפי "הגר' ש ואין משמע כן בפי"ד א"ל בס"ע גאון ולהנ"פירש כהר

  . לזה'ע בשאר מקומות בזוהר אי יש ראי"וצ. ע"וצ, שם משתנה זה' מה שהגי
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, 'בגין דתכלת איהו כרסייא לבית דוד ותקונא דילי) קעה( שלח 'עיין זוהר פר ....אאאאככככ

דהוא נגד מדת המלכות משמע דהוא כסא להשראת ש באורך ואף דענינו "עיי

 כימי צאתך ' ייסא כתי'תני ר) קעו(ש "ועיי, השכינה והכנה למלכות בית דוד

ה לאפקא להו לישראל מן גלותא " כך זמין קב'מארץ מצרים אראנו נפלאות וכו

 אשתמודעא זאת בעטופא דמצוה בההוא זמנא אשתמודעא זאת בכמה 'וכו

 אחד ' ה' ביום ההוא יהי'כדין כתי, ה אתין ונסין בעלמא" קבנמוסין דילה דיעביד

  .ושמו אחד

  .א"שיגלה כבוד מלכותו בבר "ויה
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*            
*            
*            
*            

  ילי דאגדתאמ
*            
*            
*            
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        מאירמאירמאירמאיריעקב יעקב יעקב יעקב     מרדכימרדכימרדכימרדכי    רברברברבהההה
        בני ברקבני ברקבני ברקבני ברק    ',',',',בזבזבזבזייייפונפונפונפונכולל כולל כולל כולל 

        ד תכלת מרדכיד תכלת מרדכיד תכלת מרדכיד תכלת מרדכיבראותם יחבראותם יחבראותם יחבראותם יח

 זהב ועטרת וחור תכלת מלכות בלבוש המלך מלפני יצא ומרדכי"

  "ושמחה צהלה שושן והעיר וארגמן בוץ ותכריך גדולה

  )טו, ח אסתר(

  

 שובלב המלך מלפני יצא שמרדכי המאורע על צהלה שושן שהעיר פסוקב מבואר

 יחד בראותם ושמחה צהלה יעקב שושנת "בפיוט והנה. מלכות בגדי חמשה

 על מתייחסת השמחה שעיקר הפייטן ייסד מדוע וראריך ביצ, "מרדכי תכלת

  .)וראה בספק אורה ושמחה על פורים מה שהאריך בזה (התכלת

 בלבוש המלך מלפני יצא ומרדכי" סוקהפל ע רבה אסתר מדרשברי הד נקדים

  ":מלכות

 לובש המלך מה, היהודים על מרדכי מלך :אומר פנחס רבי

 כלולה עטרה עושה המלך מה, פורפרין לבש מרדכי כך פורפרין

 על אימתו המלך מה, גדולה זהב עטרת לובש מרדכי כך, בראשו

 מרדכי פחד נפל כי" :שנאמר, עליהם אימתו מרדכי כך, הארץ כל

  . "עליהם

  

במאורע זה  מלכות בלבוש המלך מלפני יצא שמרדכי המדרש מדברי מבואר

 התייסדה שאז כיון מלכות בגדי בשל ולכן ,היהודים על מלך נעשה שאז מפני

  .ומלכות

  

        חולק כבוד ליראיוחולק כבוד ליראיוחולק כבוד ליראיוחולק כבוד ליראיו, , , , תכלתתכלתתכלתתכלת

  :)כד תהילים טוב שוחר ;ג, יד שהפר רבה במדבר (במדרש יעויין והנה

 מיני משאר תכלת נשתנית מה מפני :חזקיה אמר –" הכבוד מלך"

 דומה שהתכלת מפני, בציצית להיות האלוקים שצוה צבעונים
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 דומה והרקיע, לרקיע דומה והים, םלי דומים והעשבים, לעשבים

 דומה והכסא, לכסא דומה והענן, לענן דומה והקשת, לקשת

 יהיה אשר הקשת כמראה ":)כח, א יחזקאל (שנאמר, לכבוד

 שנאמר, כבודוכבודוכבודוכבודו    מעיןמעיןמעיןמעין    שהואשהואשהואשהוא    תכלתתכלתתכלתתכלת    ליראיוליראיוליראיוליראיו    וחלקוחלקוחלקוחלק .' וגו"בענן

ויבא  "הוי, "תכלת פתיל הכנף ציצית על ונתנו ":)לח, טו במדבר(

  .ליראיו כבוד חולק שהוא, "הכבוד מלך

  

 את ציווה ה"שהקב ובזה ,הכבוד לכסא דומה שהתכלת המדרש מדברי מבואר

  .ת"השי כבוד מעין ישראל לעם דוכב נתינת בזה יש בציצית תכלת ללבוש ישראל

 שמצינו כמו ודם לבשר מכבודו חלק ה"שהקב ,המלכות ןיעני שיסוד ונראה

  ". ראיולי מכבודו שחלק "מלך יתירא על שמברכים

   :)י פרק (עזריאל דרבי בפרקי ועיין

 זה ראשון מלך .סופו ועד העולם מסוף לושמ מלכים עשרה

 במחשבתו ועלה, ובארץ בשמים מושל שהוא קדוש ברוך הואה

 ְמַהְׁשֵנא ְוהּוא" ):כא, דניאל ב(אמר שנ, הארץ על מלכים להקים

 – העשירי המלך ]...ַמְלִכין ֵקיםּוְמהָ  ַמְלִכין ְמַהְעֵּדה [ְוִזְמַנָּיא ִעָּדַנָּיא

 אחרון יהיה הוא מלך ראשון שהיה מי, לבעליה המלוכה חוזרת

 ומבלעדי אחרון ואני ראשון אני" ):ו, ישעיהו מד(ר שנאמ, מלך

 הארץ כל על למלך' ה והיה): "ט, זכריה יד( וכתיב, "להים-א אין

  ."אחד ושמו אחד' ה יהיה ההוא ביום

  

 אולב ולעתיד ,מלכים העמיד שהוא אלא ה"לקב ייכתש בעצם שהמלכות מבואר

 שמסר הוא הפירוש ,מלכים העמיד ה"שהקב זמן כל אבל .אליוהמלכות  תחזור

 על שליטה יאה שמלכות ,הדברים וביאור. ודם לבשר ונתנו לו ששייך משהו

 להם ומסר מלכים העמיד והוא ,הבריאה כל על שולט לבדו הוא ה"והקב ,העולם

  .העולם על השליטה כל ה"הקב אל תחזור ובסוף הבריאה על מסוימת שליטה

 אז ,המלך מלפני יצא שמרדכי זה שבמאורע המדרש מדברי הבאנו כבר והנה

 צורה יהושז המלכות בגדי לבישת יל ידע נעשה וזה ,מלך להיות מרדכי הוכתר
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, התכלת לבישת ידי על במיוחד התגלה זה יןישענ ונראה .המלכות תפעהו של

ליראיו בתורת מסירת  התכלת את מסר ה"והקב, הכבוד לכסא דומה שהתכלת

 ול שנמסר התגלה תכלת בלבוש הופיע ולכן על ידי שמרדכי.  לישראלכבודו

 יצא ומרדכי" של המאורע עומק על שושן אנשי עמדו ומזה ,ת"השי מכבוד

 שושן העיר" ולכן ,למרדכי מכבודו חלק ה"שהקב, "מלכות בלבושמלפני המלך 

 את שהבינו אלא ,הבגדים חמשת כל על שמחו שבאמת ,נמצא ".ושמחה צהלה

 ומסירת ,הכבוד לכסא דומה שהיא, התכלת יל ידע הבגדים לבישת משמעות

  .לישראל ת"השי כבוד מסירת היא התכלת

  

        '''' שליח ה שליח ה שליח ה שליח ה––––מלך מלך מלך מלך 

 תהילים (טוב שוחר במדרש יעויין דהנה .נוסף עומק זה יןיבענ לבאר ונראה

  :)צג

 כנגד ואחד ...הים במלחמת אחד .ה"הקב לבש לבושין שבעה

 הוא וכן ,"כשריון צדקה וילבש" :)יז, ישעיהו נט (שנאמר, מדי

  . "מלכות בלבוש המלך מלפני יצא ומרדכי" :אומר

  

 "המלך מלפני יצא ומרדכי" הפסוק את שהביא ,תמוהים המדרש דברי רהלכאוו

   !מדי כנגד בעצמו לבש ה"שהקב הלבוש על כראיה

 המלך מלפני יצא שמרדכי ,הזה שמאורע ,המדרש מדברי ללמוד ונראה

 מלך וסתם, בעצמו לבש ה"שהקב הבגדים לבישת על מרמז, מלכות בלבוש

ו ז והרי, מלכות בבגדי ה"הקב מלפני יצא שמרדכי והיינו ,ה"הקב היינו במגילה

  .מלכות בבגדי בבריאה ה"הקב של הופעה

) ו הלכה חגיגה מהלכות ג"בפ( ם"הרמב כתב דהנה הדברים בביאור ונראה

 שליח שהמלך, שמעה הגבורה ומפי בה נצטווה עתה כאילו עצמו ויראה ":ל"וז

  ".ל-הא דברי להשמיע הוא

 הדברים ביאור ונראה. ה"הקב של שליח הוא שהמלך ם"הרמב דבריב מבואר

 ולכן ,המלך אל השליטה את מסר והוא ה"להקב שייכת הבריאה על שהשליטה

  . ת"השי של השליטה את מחזיק שהוא ת"השי שליח אהו מלך
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        לך שמחל אין כבודו מחוללך שמחל אין כבודו מחוללך שמחל אין כבודו מחוללך שמחל אין כבודו מחולממממ

  : לב דף קידושין' בגמאיתא 

 עליך תשים שום' שנאמר ,מחול כבודו אין כבודו על שמחל מלך

  . עליך אימתו שתהא, 'מלך

  

 אלא הוה לא דארעא מלכותא ודם בשר מלך אבל ":שכתב שם א"במהרש ועיין

' ' ' ' להלהלהלה    כיכיכיכי''''    כדכתיבכדכתיבכדכתיבכדכתיב    הואהואהואהוא    דיליהדיליהדיליהדיליה    ולאוולאוולאוולאו    ליהליהליהליה    מוקמימוקמימוקמימוקמי    יאיאיאיאומשמומשמומשמומשמ, דשמיא מלכותא כעין

  ". שמים מלכות כבוד למחול יכול ודם בשר מלך ואין, ''''המלוכההמלוכההמלוכההמלוכה

 הוא מחול אינו כבודו על שמחל שמלך הדין שיסוד א"המהרש מדברי מבואר

  . שמים מלכות כבוד על למחול יכול שאינו

 שכבוד וכיון ,תהזכויו תביעת על ויתור הוי מחילה דין שיסוד ,הדברים ביאור

 אינו ולכן ,שמים תביעת הוי ם כןא, שמים כבוד הוי אלא שלו זכות נואי מלך

  .זו תביעה על ותרול יכול

  

        ''''וישב שלמה על כסא הוישב שלמה על כסא הוישב שלמה על כסא הוישב שלמה על כסא ה

מבואר דשלמה המלך  ).כג, דברי הימים א כט ("'ה כסא על שלמה וישב ":בוכת

ריש לקיש אמר " :ב"ע כבסנהדרין ' ועיין בגמ. ה"ישב על כסא הכבוד של הקב

ולבסוף , ''וישב שלמה על כסא ה' שנאמר ,בתחילה מלך שלמה על העליונים

  . "מלך על התחתונים

 והיינו דנמסר לו כח שליטה על , דשלמה היה מלך גם על העליונים,מבואר

ה מסר לו את כח השליטה שלו להיות " שהקב,וביאור הדברים. השרים בשמים

  . ולכן היה מלך גם על העליונים,מלך

ומרדכי יצא " שהביא את הפסוק , נראה לבאר את דברי השוחר טובהז ולפי

ונראה בביאור . ה לבש בעצמו"כראיה על לבישת הבגדים שהקב" מלפני המלך

לוי הנהגה חדשה בבריאה בהופעה של ישלבישת בגדי מלכות מסמלת ג, הדברים

 ם כן א,ת"ה ויושב על כסא השי"וכיון שהמלך הוא שליח הקב, שליטה ומלכות

היינו , ה בבגדים אלו" הופעה של הקבוהרי ז, כאשר מרדכי הופיע בלבוש מלכות

  .ה התגלה בהופעה של שליטה ומלכות על הבריאה"שהקב
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        זריז מקבל פני שכינהזריז מקבל פני שכינהזריז מקבל פני שכינהזריז מקבל פני שכינההההה

   :ב"ע מג מנחות' בגמ איתא

כתיב , כל הזריז במצוה זו זוכה ומקבל פני שכינה: י אומר"רשב

אלוקיך תירא ואותו ' את ה"וכתיב התם , "וראיתם אותווראיתם אותווראיתם אותווראיתם אותו"הכא 

  ."תעבוד

  

ומכח התכלת מזכיר היושב על  ":ה ורקיע דומה לכסא הכבוד"י ד"ופירש רש

  .ה"י שרואים את התכלת רואים את הקבל יד שע,מבואר". הכסא

ה על "שהתכלת מסמלת את כסא הכבוד שזהו שליטת הקב, ביאור הדברים

  .ת על הבריאה" מלכות השילוייי שרואים את התכלת רואים גל יד וע,הבריאה

שכאשר אנשי שושן ראו את מרדכי לובש את התכלת הרי הם , ולפי זה נראה

וכיון , ה"והיינו שראו את הקב, "וראיתם אותו "תובשכו  כמ,ה"ראו בזה את הקב

היינו שמרדכי נעשה שולט ולבש בגדי , שמרדכי נעשה מלך ולבש בגדי מלכות

ה שמתגלה ומופיע "הם ראו את הקבהרי , מלכות שהופיע בהנהגת מלכות

שושנת " לכן .ה על כסא הכבוד" והתיישבה מלכות הקב,בהנהגת שליטה ומלכות

י שראו את התכלת ראו ל ידשע, "יעקב צהלה ושמחה בראותם יחד תכלת מרדכי

  .י שנחלש כח עמלקל ידה וראו שהוא שולט על הבריאה ע"את הקב

  

        תכלת דומה לכסא הכבודתכלת דומה לכסא הכבודתכלת דומה לכסא הכבודתכלת דומה לכסא הכבוד

   :ב"ע מג מנחות' בגמ איתא

, צבעונין מיני מכל תכלת נשתנה מה מפני :אומר מ"ר היה תניא

, הכבודהכבודהכבודהכבוד    לכסאלכסאלכסאלכסא    ורקיעורקיעורקיעורקיע, לרקיע דומה וים, לים דומה שהתכלת מפני

 השמים וכעצם הספיר לבנת כמעשה רגליו ותחת" :שנאמר

  ".כסא דמות ספיר אבן כמראה" :ביוכת ,"לטוהר

  

: ב"בנדרים לג ע' ועיין בגמ. הכבוד לכסא דומה שתכלתמדברי הברייתא  מבואר

דכתיב , כסא הכבוד... אלו הן, תניא שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם"

מבואר שכסא הכבוד נברא קודם )". ב, תהילים צד(' נכון כסאך מאז מעולם אתה'
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וכמובן שהדברים נשגבים . וצריך ביאור מהו המושג כסא הכבוד, בריאת העולם

  .רק את תחילת הדבריםמאוד מבינתנו ונראה לבאר 

ינו לרמז על השליטה של המלך ועל י שהמושג כסא של מלך ענ,נראה לבאר

ונראה שכאשר אדם עומד על רגליו פעמים . שליטתו ומלכותושל יסוד ויציבות 

.  אבל אדם שיושב על כסא הרי הוא יציב ומיוסד על הקרקע,אינו עומד יציב

אשר המלך מייסד את שליטתו על כל  היינו כ,ונראה שזהו המכוון בכסא של מלך

הרי זה נחשב שהוא יושב  –בני המדינה ומצליח לבטל את כל המתנגדים אליו 

  .היינו דשליטתו יציבה ומיוסדת ואינה מעורערת, על כסא מלכותו

  

        כשבת המלךכשבת המלךכשבת המלךכשבת המלך

 אחשורוש על כסא מלכותו כשבת המלךכשבת המלךכשבת המלךכשבת המלךבימים ההם ", ונראה שזהו ביאור הפסוק

 שאחשורוש עשה את המשתה רק ,מבואר). ב,  אאסתר" (אשר בשושן הבירה

כשנתקיים  –כשבת המלך  ":י שם"שש רופיר. כאשר ישב על כסא מלכותו

כאשר המלכות מתקיימת ביד הוא  שהמושג כסא מלכות ,מבואר". המלכות בידוהמלכות בידוהמלכות בידוהמלכות בידו

 וכאשר התקיימה והתייסדה מלכות . והיינו שמצליח לשלוט על כל עבדיו,המלך

  . שהתקיימה מלכותו ושליטתול זהמחה מיוחדת ע עשה משתה וש,אחשוורוש

  

        למבול ישבלמבול ישבלמבול ישבלמבול ישב' ' ' ' הההה

ק "וכתב הרד). י, תהילים כט" (מלך לעולם' למבול ישב וישב ה' ה ":כתוב

 ל- וכשלא היו מכירים הא, כימי המבול שישב על כסא המלוכה" :בביאורו לפסוק

באים  וכשהביא עליהם את מי המבול ה.'ל סור ממנו וגו- אנשי העולם ויאמרו לא

  ". המלוכה והוא ברא את העולם והוא משחיתו לכשירצה' הכירו כי לה, אחריהם

י שהביא עליהם את מי ל יד וע, שדור המבול לא האמינו בבורא עולם,והיינו

ה הוא שולט יחידי על " שהקביושבי תבלהמבול והרס את העולם ראו כל 

י המבול התייסדה דל ידהיינו שע, "למבול ישב' ה" וזהו ביאור הפסוק .הבריאה

ל ה ישב על כסא מלכותו ע" נחשב שהקבהז  ולכן הרי,ה בבריאה"מלכות הקב

  .י שהביא מבול על העולםיד

  :ב"עבסנהדרין כ ' ונראה להביא ראיה מדברי הגמ
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, תניא רבי יוסי אומר שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ

להעמיד להם מלך ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות להם בית 

כי יד על כס "כשהוא אומר , ואיני יודע איזה מהן תחילה, הבחירה

 הוי אומר להעמיד להם ,)טז, שמות יז" (בעמלק' ה מלחמה לה- י

וישב שלמה על כסא " שנאמר ,ואין כסא אלא מלך, מלך תחילה

  ).יג, כטא דברי הימים (" למלך' ה

  

 מלכות הוא כח ונראה שעיקר ענינה של.  שכסא הכבוד ענינו מלך,'מבואר מהגמ

ה על "השליטה של המלך על העם וכסא הכבוד ענינו כח השליטה של הקב

  .הבריאה

  

        עמלק מתנגד לכסא הכבודעמלק מתנגד לכסא הכבודעמלק מתנגד לכסא הכבודעמלק מתנגד לכסא הכבוד

   :י" רשפירשו). טז, שמות יז" (בעמלק מדר דר' ה מלחמה לה- כי יד על כס י"כתוב 

ה שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד שימחה שמו "נשבע הקב

,  יהיה השם שלם והכסא שלםוכשימחה שמו, של עמלק כולו

 ...זהו עמלק, )ז ,ט תהלים( "האויב תמו חרבות לנצח"שנאמר 

' וה "? מהו אומר אחריו).שם ("וערים נתשת אבד זכרם המה"

" כונן למשפט כסאוכונן למשפט כסאוכונן למשפט כסאוכונן למשפט כסאו", הרי השם שלם – )ח, שם ("לעולם ישב

  ". הרי הכסא שלםהרי הכסא שלםהרי הכסא שלםהרי הכסא שלם – )שם(

  

 ולכן כסאו של ,ודנו של עמלק שהוא מתנגד לכסא הכבי שעיקר עני,מבואר

כי ' ":א שכתב"עח נברכות על י "ועיין רש. מחה עמלקיה אינו שלם עד ש"הקב

  ".יתעלה כסאויתעלה כסאויתעלה כסאויתעלה כסאובעמלק ' י מלחמה לה"כלומר ע –' ה- יד על כס י

 שעמלק הוא כח הרע בבריאה שמתנגד למלכות ,ונראה בביאור הדברים

ומלכות ה בבריאה " והרי הוא כביכול מערער על כח השליטה של הקב,שמים

שהמושג , ה שלם" ולכן אין כסאו של הקב.ה אינה מיוסדת ומבוססת"הקב

 וכיון ,תנת לערעורינו שהמלכות יציבה על מקומה ומיוסדת ואינה ניעני, "כסא"

  . לכן הרי הוא מערער את כסא הכבוד,שעמלק מתנגד למלכות שמים
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ת "השי והמשיך את המלחמה של עמלק נגד מלכות ,והנה המן מזרע עמלק

 ולכן רצה להרוג את כל היהודים בשביל לבטל את מלכות , על הבריאהוושליטת

 הצליח לכפות , שהוא משבט בנימין מזרע רחל אמנו, ומרדכי הצדיק.ת"השי

,  ולכן מרדכי נעשה מלך.ולהחליש את כח הרע בבריאה שמתנגד למלכות שמים

 , את התכלתולכן מרדכי לבש. והיינו שכח הטוב בבריאה חזר לשלוט על הרע

והיסוד של כסא הכבוד זהו כח השליטה של , משום שתכלת דומה לכסא הכבוד

ה " וכאשר מרדכי לבש את התכלת היה בזה הופעה של הקב.ה על הבריאה"הקב

ה שולט "והיינו שכאשר הקב, "מלך גאות לבש' ה"ו שכתוב כמ, עם בגדי מלכות

ה כופף והכניע "נו שהקבוהיי, על הבריאה הרי הוא מופיע ומתגלה בלבוש גאות

  . את כח הרע שיש בבריאה והתגלה בהופעה של מלך השולט על הבריאה

היינו , ולכן מרדכי לבש את התכלת כיון שהתכלת מסמלת את כסא הכבוד

שושנת יעקב צהלה ושמחה שושנת יעקב צהלה ושמחה שושנת יעקב צהלה ושמחה שושנת יעקב צהלה ושמחה " וזהו ,ה על הבריאה"שמסמלת את שליטת הקב

,  את כסא הכבודהיינו כאשר ראו את התכלת ראו, "בראותם יחד תכלת מרדכיבראותם יחד תכלת מרדכיבראותם יחד תכלת מרדכיבראותם יחד תכלת מרדכי

ת על הבריאה וכח הטוב שולט על עמלק שהוא "והבינו שהתחזקה מלכות השי

  . והופעתהלוי מלכות שמיםי על ג"צהלה ושמחה" ולכן ,הרע בבריאה

 בהתאסף מלך בישורון ויהי" ו שכתובכמ, "יחדיחדיחדיחד    בראותםבראותםבראותםבראותם " הפייטןכתב ולכן

 ת"השי לכותמ את קיבלו ביחד שכולם והיינו, "ישראל שבטי יחדיחדיחדיחד עם ראשי

  .הכבוד כסאמלכות שמים והופעת  לוייג על ושמחו
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  תגובות
              *  
              *  
              *  
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        ברהם ישעיהו רפמןברהם ישעיהו רפמןברהם ישעיהו רפמןברהם ישעיהו רפמןאאאאהרב הרב הרב הרב 
        בני ברקבני ברקבני ברקבני ברק, , , , ))))נחלת רפאלנחלת רפאלנחלת רפאלנחלת רפאל((((כולל נחלת משה כולל נחלת משה כולל נחלת משה כולל נחלת משה 

        משובב נתיבותמשובב נתיבותמשובב נתיבותמשובב נתיבות
            לללל""""זזזז    דדדד""""כהראבכהראבכהראבכהראב    להעדיףלהעדיףלהעדיףלהעדיף    - - - -     החוטיםהחוטיםהחוטיםהחוטים    מספרמספרמספרמספר    בעניןבעניןבעניןבענין

  )תגובהתגובה ל(
 תכלת חוטי מספר בעניין "במאמר כתבתי ע"תש שנת לציצית לכם והיה בקונטרס

 שחוט הסוברים וסיעתו ל"ז ד"הראב כשיטת לנהוג עדיף שלמעשה ,"בציצית

 לשיטת גם כן לעשות רשות ויש, הציצית חוטי מארבעת אחד חוט הוא התכלת

  .משמונה אחד דהיינו חוט חצי הוא התכלת שחוט ל"ז ם"הרמב

 החוברת בסוף א"תשע שנת לציצית לכם והיה בקונטרס שנה כעבור והנה

 בתגובתו ועיינתי, לדברי תגובה א"שליט. ס משה הרב כתב תגובות במדור

על פי שתגובתו היא  הארוך מאמרו את יראית וכן, בדבריו טועה שהוא וראיתי

  .טעויותיו על שם גם ועמדתי,  ממנוהמסקנות העולות

 כאן העתקתי הקודמים בקונטרסים לעיין יצטרך שלא הקורא ולתועלת

שעליהם ו ע"תש בשנת שכתבתי הדבריםעיקרי  והם הדברים מסקנת את בתחילה

 זה ועל, המשיג השיג מה ודיבור דיבור כל על העתקתי כ"אח, ל"השיג הרב הנ

 השתמש שבו 'נתיבות משובב' בשם והשתמשתי. לדבריו תשובתי היא מה

. ל"זצ המשפט נתיבות לבעל בתשובותיו ל"זצ החושן קצות בעל] ...להבדיל[

 לעשות יושר ובנתיבות טובה בדרך שהלכתי אוכיח בזה כי לומר וכוונתי

 וכעת ,נתיבות באותם מללכת הלומדים את למנוע בא והמשיג, ל"ז ד"כהראב

  .הדברים ויתיישבו שרוהיו האמת לנתיבות הלומדים את אשיב

 כוונתי אין אך, דבריו את סותר שאני א"שליט. ס משה הרב אחי על לי צר

 לשאול אנשים כמה אלי שפנו ובפרט, האמת את להעמיד אלא ו"ח אותו לתקוף

. ס משה הרב יגונה לא וגם, ישובח ולא יגונה לא וההכרח, לדבריו לחוש יש אם

 והמכשלה" הכתוב על ל"חז שאמרו כמו ,תורה של דרכה היא כך כי א"שליט

 ולמדנו, בהם נכשל כן אם אלא תורה דברי על עומד אדם אין – "ידיך תחת הזאת

 ר"ויה ,האמת על יעמוד וכך נכשל שאדם התורה בקניני חשוב דבר שזהו מכאן

  .ת"בעזהשי ויפרח בתורה שיגדל
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  :"בציצית תכלת חוטי מספר בענין "במאמר שכתבתי הדברים אלה

 שעושה מי, ח"י שיוצאים בטוח יותר בזה כי ל"ז ד"כהראב לעשות אוישר נראה  .א

 .איסור חשש שום בזה אין ובוודאי, ל"ז ם"להרמב גם כשר זה ל"ז ד"כהראב

 להסתכן וחבל יחיד דעת כמעט היא ל"ז ם"הרמב דעת, ל"ז הראשונים בפסקי  .ב

  .עשה מצות בביטול

 הצורה שזו בעוד, תכלת שלם בחוט איסור שיהא יתכן שלא וברור פשוט זה  .ג

 שנראה כמו צבועים שכולם תכלת חוטי של פקעת עושין שהיו הפשוטה

' הגמ חששה לא ואיך', וכו" בשוק תכלת המוצא: "ב"ע צו עירובין' מהגמ

 .ממכשול ולהציל להודיענו

 מצא אם כי, שלם חוט צבעו שלפעמים מוכח... בעירובין ל"הנ' שמהגמ ועוד  .ד

 שגם ראיה ומכאן. לגלימה נעשה שלא איהר גופא מזה – לבן שחציו חוט

 מקום היה לכאורה אמנם. תכלת שלם חוט להטיל אפשר ל"ז ם"להרמב

 עם תכלת חוט חצי וקושרים התכלת חוט את חותכים שהיו ולבאר, לדחות

 ,בדיעבד רק שהוא זה באופן' הגמ את להעמיד תמוה אך 1,לבן חוט חצי

 מקצתו אחד חוט לטוות ששי לוניל לחכמי ל"ז ם"הרמב בתשובת ש"וכמ

 לבן לחוט תכלת חוט שיחברו ולא כן לעשות והטריח לבן ומקצתו תכלת

 .ו"ט בסימן אברהם במגן בדעתו כתב וכן לכתחילה כן עושים שאין ומוכח

 ורובא ל"ז ד"הראב שיטת לפי לבן חוט עם תכלת חוט לקשור שלא להזהר יש  .ה

 שבוודאי, חוט חצי של כזה מושג אצלם שאין, ל"ז הראשונים של דרובא

 שאפשר פי על ואף, תוסיף בבל ועובר, החוטים על מוסיף שנחשב מסתבר

 אבל, אחד במין זה כל, הציצית עשיית לפני אחד לעשותם חוטים שני לקשור

 .חוטים שני לעולם נחשבים מינים שני שהם ולבן תכלת

 .ל"ז ד"הראב כמו שלם בחוט חובה ידי יוצאים המקובלים לפי גם  .ו

                                                  
 שבזה, כן לעשות שאסור נראה אבל" :ע כתבתי בהמשך פסקה זו"במאמר המקורי משנת תש 1

 עשיית לפני אחד לעשותם חוטים שני לקשור שאפשר פי על שאף, החוטים מניין על מוסיף
ברם . "חוטים שני םלעול נחשבים מינים שני שהם ולבן תכלת אבל, אחד במין זה כל, הציצית
, לבן וחציו תכלת שחציו בחוט להשתמש וותהיצ שהתורה ל"ז ם"להרמב כי ,נכון שאינו העירוני

' בסי אברהם במגן מפורש וכן, החוטים על ףימוס של דרך זה אין קשירה י"ע יחברם אם גם כ"א
  .כמובא למעלה כעת קנתיית כןעל  .לחבר ל"ז ם"הרמב מתיר שבדיעבד שכתב ו"ט
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  אאאאודה ודה ודה ודה על נקעל נקעל נקעל נק

        ]: ]: ]: ]: אאאא [ [ [ [המשיגהמשיגהמשיגהמשיג    השגתהשגתהשגתהשגת

 עושים אם" חובה ידי שיוצאים בטוח יותר"ש דכתב הא על

 במפורש כתב ם"הרמב שכן. כלל נכון אינו זה דבר – ד"כראב

 ושישה תכלת חוטי שני עשיית על אותו ששאלו, לוניל לחכמי

 אחד תכלת פתיל אומר הכתוב שהרי ,כן לעשות אין כי, לבנים

 יוצא ד"כראב שעושה שמי שכתב מה ליתא וממילא (שניים ולא

  ).ם"לרמב חובה ידי

        

        ::::נתיבותנתיבותנתיבותנתיבות    משובבמשובבמשובבמשובב

  : לוניל לחכמי בתשובתו ל"ז ם"הרמב לשון זו

 הציצית עושין כיצד כתוב ראשון פרק ציצית בהלכות: שאלה

 תכלת חוט חוטים' מח אחד ויהיה עד' וכו טלית של מזוית מתחיל

 תכלת השנים אלא אפשר והיאך הוא מה ידענו לא. לבן והשבעה

 יורנו. כריכות שתים בו וכורך התכלת חוט ולוקח. לבן והששה

 וממנו כנף מין שהוא והלבן מלבן בתכלת יותר למה ורבינו מורנו

  ?נמעט איך ובכריכתו מסיים ובו מתחיל

 לו ויש לבן ומקצתו תכלת מקצתו אחד חוט לטוות לו יש: תשובה

 חוטין שבעה שיהיו עד ושוזרו וכופלו עצמו בפני חוט כל להכניס

 של שהמצוה ולפי. שנים ולא אחד פתיל שנאמר תכלת ואחד לבן

 כריכה אלא הלבן מן נעשה לא ,תכלת כולו הפתיל שיהא תכלת

 החוליות עם החוליה ושאר ,כנף מין הכנף על סמוכה בלבד אחת

. בו והתחיל הואיל בלבן שהיא אחרונה מכריכה חוץ ,בתכלת כולן

  .ערבי בלשון שחבר בספר ל"ז הכהן חפני בן שמואל רבינו כתב וכן
  

 טעם נתן אלא, תכלת של שלם חוט לעשות שאסור מעולם כתב לא ל"ז ם"הרמב

 'תכלת פתיל' מרשנא משום, יותר ולא תכלת חוט חצי עושים מדוע, לדבריו

 לחכמי תשובה שזו ובפרט .שניים ולא אחד פתיל אלא מצריכה איננה והתורה
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 לומר יתכן איך התפלאו שהם ,"אפשר והיאך הוא מה וידענ לא "ששאלו לוניל

 פירושו" תכלת פתיל ...ונתנו "מרשנא שמה שהבינו מתוך ,תכלת חוט חצי שרק

 הנכון הפירוש אינו שזה ל"ז ם"הרמב השיב זה ועל, תכלת של שלם חוט שיוסיפו

 שפותל החצי על ומדובר, התכלת פתיל את הכנף ציצית על שיפתלו הפירוש אלא

 ולא, בו פותל שאינו השני החצי בצביעת ענין אין ולכן ,החוטים לשאר סביב בו

 בשום כתוב לא אבל .השני בחצי פותלים יןוא ,שניים ולא אחד פתיל אלא נאמר

 לדאוג צריך רק [החוט כל את ולצבוע ממונו לאבד שרוצה למי איסור שיש מקום

 איסור יתכן לאש לקמן הוכחתי וכן ,]אחרות מטליתות המצווה יפסיד שלא

 שאר על שנפתל פירושו שפתיל ל"ז ם"הרמב הבנת שלפי היטב ק"ודו, בדבר

 ,בשניים ולא באחד שפותלים למעט בא שניים ולא אחד פתיל אם כן, החוטים

 בחציו פותלים שאין מכיון שממילא אלא ,החוט מן צובעים כמה למעט בא ולא

 נראה ואין( ל"בחז זאתכ דרשה מצאנו לא הרי ועוד .לצבעו ין צורךא השני

 ומוזכר בידינו נמצא הלכה לפסק הנקבע כי ,לפנינו שאינו מדרש באיזה לתלות

   .ל"ז הראשונים שאר י"ע

 שצריך ,בספרי דרשה יש לפנינוש במקום שאפילו שמצאנו להעיר יש ועוד

 אך ,כן פסק לא למה טעם שכתבו ויש .זה את פסק לא ל"ז ם"הרמב ,לשוזרן

 ,)'בגמ כך על הזהירו שלא משום כן פסק שלא מבואר ונילל לחכמי בתשובתו

 שצריך דבר שזה ,החוט כל את לצבוע לאסור דרשה כאן אין שנתבאר מה ולפי

 הפותל שהחלק הכתוב שכוונת למקרא פירוש כאן יש אלא, ל"חז כדרשת דרשה

 .להלכה דעתם כפי לפרש מקום בכל הראשונים של דרכם ווז .תכלת להיות צריך

 דיבר לא זה על ,תכלת של שלם חוט לעשות ירצה אם הדין מה ניןלע אבל

 מדרשה תתעלם' שהגמ יתכן לא וגם, מלבו דרשה מחדש היה ולא ל"ז ם"הרמב

ו כמ מותר שזה ל כרחנוובע החוט ראשי' ב את לצבוע אוסרתה כזאת חשובה

  . בארשנת

 םמשו ,תכלת משמונה אחד לעשות המקור שהביא ספר בקרית ראיתי ר כךאח

 מעכב הלבן שאין שם מבואר זאת ובכל ,שניים ולא אחד – 'תכלת פתיל' שנאמר

 מפורש הרי, תכלת של חוטים בשמונה חובה ידי שיוצאים ,כפשוטו התכלת את

  .לעכב דרשה כאן שאין
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 הכוונה אין 'שניים ולא אחד פתיל' ה שכתובשמ שנתבאר אחראמנם אף 

 משמע ל"ז ם"הרמב שבלשון וןלטע המשיג עלול עדיין, שניים לעשות לאסור

 שצריך משמעו ,..."לטוות לו יש" :בתשובתו כתב שהרי ,שניים לעשות שאסור

 במקום כי, אינו זה גםאך  .שלם חוט ולא תכלת שחציו זה באופן דווקא לעשות

 שבא :אחר בענין לומר יש ,תכלת החוט כל את לעשות שאין למעט שבא לומר

 שלכתחילה ,)'דעל נקודה ( לקמן שנכתובו וכמ לחוט חוט לקשור שלא למעט

 כאן אין באמת אבל, והלבן התכלת את יחד לטוות דווקא אלא כן לעשות אין

 ם"הרמב בלשונות הקיבד שכן,  זהבאופן דווקא לעשות שצריך משמעות שום

 אומרת שההלכה כוונתו אין" לו יש "בלשון שנקט המקומות ברובכי   מגלהל"ז

רי ה ,הז ולפי .2כן לעשות אפשרות שיש הכוונה אלא ככה לעשות דווקא שצריך

 שהכוונה לפרש שרוצה מי זאת ובכל !אפשר האיך ששאלו למה תשובה זו

  .לעיל בארשנתו כמ לפרש יכול כן לעשות שצריך

 לא, תכלת של שלם חוט להטיל שאין כתב לא ל"ז ם"הרמב, מ"להד, דבר סוף

 שלם חוט להטיל לכתחילה רמות אלא נכון לא וזה, בתשובתו ולא החזקה ביד

  .ל"ז ם"להרמב
  

        ]:]:]:]:בבבב [ [ [ [המשיגהמשיגהמשיגהמשיג    השגתהשגתהשגתהשגת

 על עוזיאל בן יונתן תרגום וכן י"רש וכן ם"הרמב שלפי ועוד

 והוכחתי (כלל לבן לשם לעלות יכול אינו התכלת חוט קרח פרשת

 לשם לעלות יכול היה שאם, בקצרה אחד דבר אבל, א"במק זאת

 כי התכלת את עכבמ הלבן אין המושג את י"רש לשיטת אין לבן

  ).ותכלת לבן יהיה תמיד

                                                  
 שבת לילי של ערבית תפילת להתפלל לו ויש": ז"ה מתפילה ג"בפ –כאלה  מקומות כמה נהה 2

 ;"אחד בענין למקום ממקום לדלג לו יש הקורא": ח"ה ב"ובפי, "החמה שתשקע קודם ש"בע
 :ו"הט ב"ובפי ,"הפרשה ראש שיראה עד הנר לאור בספר לראות לו ויש": ו"הט משבת ה"בפ

 מבעוד ש"ע הכוס על לקדש לאדם לו יש" :א"הי ט"ובפכ ,"הזה המרובע בכל לטלטל לו ויש"
: א"ה ד"בפ ושם, "העולם אומות של פורענות להזכיר לו ויש" :ט"הוסוכה  משופר ג"בפ ;"יום

 נשים לישא לאדם לו יש" :ג"הי מאישות י"ובפ ;"מילין כמה אפילו ברחבה להוסיף לו ויש"
  .הרבה וכהנה ,"אחד ביום כאחת רבות



קטז                                                  והיה לכם לציצית   ב "פרשת שלח תשע

         ::::נתיבותנתיבותנתיבותנתיבות    שובבשובבשובבשובבממממ

 וכתב ,לבן לשם לעלות יכול אינו תכלת חוט ל"ז ם"הרמב שלפי כתב המשיג

 ם"הרמב שבדעת וראיתי הארוך מאמרו על עברתי ובכן .אחר במקום כן שהוכיח

 פרק שבתחילת ממה ,כן הוכיח ל"ז י"רש מדברי ורק, הוכחה שום לזה אין ל"ז

 ויוצא תכלת חוטי' ד שעשה כגון התכלת את מעכב אינו שהלבן למדנו לתהתכ

 ולא שניהם ידי בזה יוצא הרי תכלת לשם עולה לבן חוט ואם תכלת ידי רק בזה

 מהלכות א"בפ ל"ז ם"הרמב אבל .התכלת את יעכב הלבן שחסרון לומר שייך

 את מעכב אינו והלבן הלבן את מעכב אינו התכלת" :כתב' ד הלכה ציצית

 ותכלת לבן עשה אם וכן ,לבדו לבן עושה תכלת לו שאין הרי ?כיצד .התכלת

 בסיפא למה וקשה, "כשר – לבדו התכלת ונשאר הכנף עד ונתמעט הלבן ונפסק

, לבדה תכלת עושה לבן לו שאין שאם פירש לא התכלת את מעכב אינו שהלבן

 ונאמרו, ונפסק לבן שהיה גרדומין של באופן ונקט ושינה, הרישא של בציור כמו

   .באחרונים דרכים כמה בזה

ואמור , המשיג דברי בזכות וכתבתי(" בתכלת ההוספות שער "יובמאמר

 קשה מה וכתבתי ל"ז ם"הרמב בדעת דרכים שש אספתי )ד" בסלהתפרסם בקרוב

 הדברי של דרכם היא ,קושי שום בה מצאתי שלא ,הששית והדרך .דרך כל על

 צד העלה וכן(' ג אות ב"נ' סי ג"ח חיים נתיבותהו', כ אות' ו' סי א"ח מלכיאל

 ל"ז ם"הרמב שלדעת ,)שם אמת בשפת וכן, ב"ע לח מנחות ל"ז ז"הגרי' בחי כזה

 אנו שאין אלא בדווקא לבן של דין שאין, לבן לשם לעלות יכולים התכלת חוטי

 אין אבל הבגד מצבע הציצית את לעשות צריך לכתחילה ואמנם, לצבעו מצווים

 חוטי את לעשות שצריך דין שיש אלא בציצית אחד מין שחסר משום זו הלכה

 א"וי, כנף מין – הכנף ציצית דדרשינן מדאורייתא א"י( הכנף בצבע הלבן

 פשוט בזה כי ,חוטים' ד לו כשיש התכלת את יעכב שהלבן צד אין ולכן. )מדרבנן

 החוטים שנפסקו להעמיד וצריך, המינים שני מצות בה ומקיים כשרה שהציצית

. בו שנשאר התכלת מין מדין הציצית את להכשיר צריך ואז לבן לשם העולים

 שהלבן ,כפשוטה מתפרשת המשנה שלרבנן משמע התכלת פרק שבתחילת ומה

 היינו, תכלת ידי רק ויוצא תכלת של חוטים' ד בעושה התכלת את מעכב אינו

 ם"הרמב בדעת וז דרך לפי. גרים קא צבעא מידי רבא יתיקוש לפני ה אמינאבהו



קיז                                                  והיה לכם לציצית   ב "פרשת שלח תשע

 שאר לפי גם אך ,שצריך ממה יותר בתכלת צבע אם וןיד שום מתחיל לא ,ל"ז

 שאבאר כמו ,החוט כל את לצבוע חשש שום אין ל"ז ם"הרמב בדעת הדרכים

  .בסמוך מיד

  

        ]:]:]:]:גגגג [ [ [ [המשיגהמשיגהמשיגהמשיג    השגתהשגתהשגתהשגת

 צריכים ם"הרמב ולפי ,לבן חוטי שישה רק יוצא זה לפי ולכן

 החוט שאם מכך שנלמד וכמ, מעכב זה ודבר, לבן חוטי שבעה

. חוט החסירו שלכתחילה שכן וכל, פסולה הציצית מעיקרו נקרע

 בלי כנפות ארבע בגד עם שהולך יוצא .פסולה הציצית כל כן ואם

 בתכלת להחמיר לנסות ראוי שאין פשוט, וממילא. כלל ציצית

  .ציצית מצות כל את, ם"לרמב לפחות, ולבטל

  

        : : : : נתיבותנתיבותנתיבותנתיבות    משובבמשובבמשובבמשובב

 חצי שעושים ל"ז ם"הרמב שיטת שלפי הדעת על להעלות קרחו כמה ולמד צא

 מנותילה יוכל שלא לבן בחוט חסרון לו יהא שלם חוט שעושה מי, תכלת חוט

 לומר אפילו אלא בלבד זו ולא, כלל יתכן לא זה דבר .הציצית את יפסול ו"וח

 כך על וראה. 3יתכן לא זה גם הלבן בחוטי לו וחסר תכלת מדין כשרה שהציצית

  .בקצרה כאן ונבאר ,"בתכלת ההוספות שער "יבמאמר באריכות שביארתי במה

 מצות לקיים שאפשר מבואר התכלת פרק בתחילת ל"ז מפרשיםה רוב לפי הנה

 ל"ז יוסף הבית ומרן .לבדה תכלת מצות ומקיים ,תכלת של ציציות' בד ציצית

 ם"רמבשה לעיל הבאתי והנה .ל"ז ם"הרמב בדעת גם כן למדונוספים  ואחרונים

 שש בזה ויש ,התכלת את מעכב אינו שהלבן ההלכה בביאור לשונו את שינה ל"ז

 הדרך את משם הבאתי בסמוך ולעיל .ל"הנ במאמרי בהם שהארכתי דרכים

 מצות ידי וגם התכלת מצות ידי גם בזה יוצא ל"ז ם"להרמב שאדרבה השישית

                                                  
 ,שקולים הצדדים  שניהיו לכאורה אז 'תכלת ידי רק ל"ז ם"להרמב יוצאים שהיו יצוייר ּול גם 3

 לבן מצות מקיים ל"ז ד"להראב אך ל"ז ם"להרמב בשלמות המצוה מקיים חוט חצי שהעושה
 ל"ז ם"להרמב אך, ל"ז ד"להראב בשלמות המצוה מקיים שלם חוט והעושה, התכלת מצות וחיסר

  .תכלת מצות וקיים לבן מצות חיסר – זו מוטעית הבנה לפי –
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 ל"ז ם"הרמבש דעימיהו יוסף הבית שיטת היאשמניתי  החמישית והדרך .הלבן

 טעם והיה ,התכלת מצד כשרה שהציצית ל"ז הראשונים שאר עם מסכים

 שיטת היא הרביעית והדרך .ש"עי ,הלשון את לשנות להעדיף ל"ז ם"להרמב

 ידי בזה יוצאים שאכן שחידש ל"ז ג"לרס מ"לסה אורויבב ל"ז פערלא פ"הגרי

 ולפי .ש"עי הלבן מצות ביטול מצד הציצית את ללבוש אין אך תכלת מצות

 כל את שהעושה ל"ז ם"להרמב מיוחדת שיטה יש הראשונות הדרכים שלוש

 התכלת את לכרוך מצריכה התורה כי ,תכלת ידי אפילו יצא לא מתכלת החוטים

 המחוורת היא השלישית והדרך .זה על גדולות קושיות ויש, לבן לו ואין הלבן על

 ברויד לא הם גם אך, ח"י' סי יעקב והמשכנות אורה הקרן שיטת והיא ,ןמביניה

 ם"להרמב צריכים לבן חוטי כמה לדון ויש, תכלת החוטים כל שעושה במי אלא

 כתיקונה המצוה את לקיים כדי צריך כמה הדרכים שאר לפי לדון יש וכן ,ל"ז

 החוטים כל שאפילו, בזה לדון מה שאין השישית הדרך מלפי חוץ( ובלבן בתכלת

 שלוש שיש ל"הנ במאמר והארכתי ).המצוה חלקי כל ידי יצא בתכלת צבועים

 או שנים או לבן אחד חוט שצריך או ןוה ,ל"ז האחרונים דברי ל פיע אפשרויות

 ,י"מהב ראיה הביא שאחד ש"ועי .צריך לא ודאיוב וחצי שלושה אבל, שלשה

" לבן חוטי שבעה צריכים ם"הרמב ולפי "המשיג שכתב ומה .תויראי את ודחיתי

 ד"כהראב שלם חוט שמטיל מי הצדדים וכל הדרכים כל לפי ןולכ ,נכון אינו זה

  .ובלבן בתכלת כתיקונה ציצית מצות ידי יוצא ל"ז

  

        בבבבעל נקודה על נקודה על נקודה על נקודה 

        : : : : המשיגהמשיגהמשיגהמשיג    השגתהשגתהשגתהשגת

 כמעט היא ם"הרמב דעת ל"ז הראשונים שבפסקי "שכתב ומה

 כדעת הולכים הקבלה ספרי כל שכן. אינו זה גם – "יחיד דעת

 יעקב תולעת, ז"הרדב, הקנה ספר, אורה שערי, י"האר (ם"הרמב

, ע"ראב, אונקלוס (ם"כרמב הולכים המקרא פרשני רוב וכן) 'וכו

 ם"כרמב שאומרים גדולים פוסקים ישנם וכן) אברבנאל, ג"רלב

 להלכה גדולים אחרונים פסקו וכן) 'וכו ן"הרמב, פרחיה רבינו(

  ).יעקב המשכנות בעל וכן מראדזין ר"האדמו(
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        : : : : נתיבותנתיבותנתיבותנתיבות    שובבשובבשובבשובבממממ

  :לאחת אחת רשימתו על אעבור וכעת, בדברי שצדקתי יראה בדברים ןהמעיי כל

 קבלה מספרי שהביא מה –" ם"הרמב כדעת הולכים הקבלה ספרי כל שכן"

 אין" הקבלה ספרי כלכלכלכל "שכתב ומה, האחרונה בהשגתו זה על שכתבתי מה ראה

 ב"ע ח"רכ דף פנחס פרשת ק"הזוה על בביאורו ל"ז א"להגר מצאנו כי, כולם זה

  .ק"הזוה בדעת כן נקט וגם, ל"ז ד"כהראב תבשכ

, ג"רלב, ע"ראב, אונקלוס (ם"כרמב הולכים המקרא פרשני רוב וכן"

 שכתב ,ל"ז ג"הרלב והוא אחד מפרש רק נכון נמצא רשימתו מכל – ")אברבנאל

 חוטי ארבעת על נוסף הוא כי השמים מגרמי החמישי לגרם רומז התכלת שחוט

 כן לא שאם תכלת חציו הרביעי שהחוט ל"ז ם"מבכהר שכוונתו ל"וצ, הציצית

 מן עולה כרך של חוט א"ע לט מנחות' בגמ שנפסק ,ההלכה מן נדחים דבריו

 ק"הרד דברי את שהביא ל"ז אברבנאל והרב .לי עלמאלכו מוסכם דבר וזה המנין

 דבריו את לציין שייך ולא ,האמת כפי שלא והסבירם בדבריו טעה כנראה ל"ז

 שחוט' הגמ של ה אמינאההו כפי הם דבריו כי .ל"ז ם"הרמב תכהבנ הם כאילו

 אין המנין מן עולה התכלת שחוט המסקנה לפי ם כןוא ,המנין מן אינו התכלת

 בדבר למסקנה ה אמינאמההו ללמוד יתכן ולא( ל"ז ם"כהרמב לומר סיבה שום

  .)למסקנה ה אמינאההו שבין בהבדל שתלוי

 .זה בענין דבר שם מצאנו לא כי, והתמ, אונקלוס תרגוםאת  זכירשה ומה

 להון ויעבדון' מתרגם אונקלוס": לשונו ווז ,כוונתו את ביאר הארוך ובמאמרו

 פרק טהרות ל"ז גאון האי רב' פי ראה, הבגד משפת היוצאין חוטין' פי( כרוספדין

 חוטא דכנפא כרוספדא על ויתנון לדריהון כסותהון כנפי על )'ז משנה ח"כ

 שפירושו כרוספדין לה שקורא ציצית בין מחלק שהוא במפורש רואים, 'דתכלתא

 על כורך אלא כרוספד שאינו דתכלתא חוטא לבין מהבגד היוצאים החוטים

  ."הכרוספדין

 רק משמש כולו התכלת שחוט כאן כתוב לאמשום ש .ממש בדבריו איןברם 

 הבריד ולא, לכרוספדין מצורף הוא השני שבחציו לומר אפשר ושפיר ,לכריכה

 זה חוט וגם. הכרוספדין על בכריכה ינתן שהוא הכורך החלק על אלא תורה

 לכם והיה" ש"כמ ,בעצמו כרוספד ונהיה לכרוספדין מצטרף דבר של בסופו
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 להביא אפשר איך מובן אינו ובכלל. לכרוספדין לכון ויהון :ןנומתרגמי "לציצית

 תרגום זהו וספדיןכר הרי, הכתוב לשון את בדיוק שתרגם אונקלוס מתרגום ראיה

 לתרגם צריך אונקלוס היה מה וכי, תכלת פתיל זהו דתכלתא וחוטא ציצית של

 על חולקים ל"ז ם"כהרמב למדו שלא ל"ז הראשונים כל וכי ועוד !?זה במקום

 אין אבל ,והבטה הצצה ש"ע שציצית פירוש שיש והגם(? ל"הנ המילים תרגום

 מפורש שכן ,]'ח יחזקאל [אשהר ציצית לשון שהוא הפשוט הפירוש את לבטל

 נראה ל"ז ם"הרמב דעת לפי שאפילו ועוד .)ספריוב א"ע מב מנחות' בגמ ל"בחז

 גם ולכן ,ענףה יחוט על ממנו חלק ויכרוך שלם חוט שיביא הכתוב שכוונת לי

 שהכוונה ,התורה מן הענף לחוטי מנין שאין ל"ז ם"הרמב דבריב המפרשים לפי

 לכל צריך התורה מן זאת בכל, חוטים ארבעה ין צריךא התורה שמן כפשוטו

 ובחציו הענף יהיה שחציו אחד חוט לעשות שייך ולא נפרדים חוטים שני הפחות

 ספר בשם "בתכלת ההוספות שער" יבמאמר הבאתי וכן ,"'וגו ונתנו" יקיים השני

  .ה"סק ב"י' סי ע"השו על תמיד עולת

 ע"הראב מדברי אייתושר הארוך במאמרו ראיתי, ל"ז ע"מהראב שהביא ומה

 חרס העלה כאן וגם, "הציצית כמו בקצה להיותו הפתיל ישוב והנה" :שכתב ל"ז

 חלק מנומ ישאר הכריכה שלאחר, בו שכורך ציהח על אלא מדובר לא כי בידו

 ',לכרוספדין לכון ויהון' דמתרגמינן לתרגום קרוב וזה, הכרוספדין ככל תלוי

 ויהיו הקודמים החוטים עם זה פתיל טרףיצ התכלת פתיל את שיתן שאחר פירוש

 זוטא בספרי ל"חז שדרשו ומה .בתורה הפשוט הפשט וזהו, יחדיו כרוספדין

 דרשה ל"ז ם"הרמב והביא( אחת מצוה ששתיהן מלמד – "לציצית לכם והיה"מ

 ,דרשו כך אלא ,אחת ציצית למצות שיהיה הכתוב פשט שזהו מזה ללמוד אין ,)זו

 לכם )והלבן התכלת( והיו ולא יחיד בלשון "לציצית כםל והיה" שנאמר שמכיון

 אמנם. ועוד א"י' סי בלבוש ן כתבוכ .אחת מצוה ששתיהן מינה שמע – לציצית

 לשון והיה שכתוב מה ל"ז ע"שלראב ,זוטא לספרי ל"ז ע"הראב' פי בין חילוק יש

 ולא הכריכה לאחר לכרוספד יהיה שהוא הכורך החוט לקח על רק מדובר כי יחיד

 כל עם זה החוט שגם הכוונה זוטא הספרי לפי אבל ,סופו עד לכרוך ימשיך

 'לכרוספדין לכון ויהון' אונקלוס תרגם וכן ,יחד לכרוספדין והיו יתאחדו החוטים

 אינו החוט של השני שחציו משמעות שום כאן אין דבר סוף .רבים בלשון
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. הכריכה לאחר דכרוספ יהיה הוא שגם הכורך ציהח על דיברה והתורה ,כרוספד

 העלאת בתוך נאמרו ל"הנ דבריוש יראה ל"ז ע"הראב' בפי שהמעיין ,ועוד זאת

 יןוא, הנכון הפירוש שאינו מסיק הוא שלמסקנה מחודש פירוש של אפשרות

  .במסקנתו זה בנושא דעתו מה מבואר

 – ")'וכו ן"הרמב, פרחיה רבינו (ם"כרמב שאומרים גדולים פוסקים ישנם וכן"

 שבדברי ותשכח דוק ,כתבתי יפה אבל .ל"ז הראשונים מדברי הביא כאן סוף סוף

 ל"ז הראשונים של דרובא רובא נגד והיא יחיד דעת כמעט זו ל"ז הראשונים

 ל"ז פרחיה רבינו וקרובו ל"ז אברהם' ר בנו את ל"ז ם"הרמב בשיטת ומצאנו

 גם שכנראה המשיג לדברי לשמוע מקום שיש וראיתי, כמותו לפסוק שדרכם

 לענין לז ,כח בשמותת "עה ל"ז ן"מהרמב משמע שכן ,כן סובר ל"ז ן"הרמב

 על מדובר ציצית שלענין לדחות מקום יש אך .שניים נחשב כפול שחוט, הציץ

ר ואח שלם תכלת פתיל יתן הנתינה שבשעת לפרש יש ובזה ,הפתיל נתינת שעת

 התכלת ת פתילניתנמדובר על  יןשא הציץ לענין ה שאין כןמ, לשניים יכפלנו כך

  .שניים נחשב הוא ובהכפלו, היטב ש"עי ,הזהב על

 המשכנות בעל וכן מראדזין ר"האדמו (להלכה גדולים אחרונים פסקו וכן"

 יראה בדבריו המעיין, ב"י' סי יעקב המשכנות את שמצא מה גם – ")יעקב

 הראי הביא לא אך, תכלת חוטים ששני' התוס שיטת לעומת רק ןה שהוכחותיו

 ל"ז ם"הרמב בין מכריעים דבריו שאין ונמצא, החוט כל את צובעים שאין

  4.החוטים במספר ל"ז ד"לראב

 ויש ,ל"ז ד"הראב כשיטת יעקב המשכנות פסק לא באמת למה עיון צריך ואכן

 לעומת ל"ז ד"שהראב משום חתהא .בזה לבאר אפשרויות שלוש לכאורה

 שכמה לפניו היה שאם לומר יכולים ולזה ;ל"ז ם"כהרמב הלכה ל"ז ם"הרמב

; המאירי יבמות ד, הערוך ערך תכלת: והם( ל"ז ד"כהראב סוברים ל"ז ראשונים

                                                  
 ד"הראב כשיטת ודלא ,לסירוגין ולא ,לכריכה התכלת חוטעיקר בב להשתמש יש דבריו לפי אך 4
 סוברים זאת ובכל החוטים במנין ל"ז ד"כהראב הסוברים מן ויש .החוטים שניב שכורכים ל"ז

 שנקטו' ד דף יבמות יובמאיר בערוך מצאנו שכך, התכלת בחוט הכריכות רוב את לכרוך שיש
 מתחיל ורק הכריכות עיקר את בו כורך זאת ובכל ל"ז ד"כהראב שלם חוט הוא התכלת שחוט
 .בלבן ומסיים בלבן
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פסק ' מבעלי התוסל "זפסקי רבינו אביגדור מ ב"וכ; ל בהלכות קטנות"ז ז"ריא

 סובר ל"ז ד"שהראב משום שנייהה. לשיטתו חושש היה) תנז' עמ, זתקט

 ,התכלת בחוט הכריכה שעיקר יחהוכ יעקב ובמשכנות החוטים שניב שכורכים

 היו שאם לומר יכולים ולזה ;לחצאין ל"ז ד"הראב שיטת את לקחת רצה ולא

 שעיקר זאת ובכל שלם אחד חוט שהתכלת כמותו סובריםה הראשונים לפניו

ות במשכנ שכתב מה משום שלישיתוה. לשיטתם חושש היה אז בתכלת הכריכה

 יכולים ולזה ;ל"ז ם"הרמב כשיטת מבואר המקובלים ספרי וכל ק"שבזוה יעקב

 שנקט ק"לזוה ל"ז א"הגר ביאור לפניו היה אם בו חוזר שהיה שאפשר לומר

ניתן לומר  לא ודאיווב, כן שלומד מי יש במקובלים גם הריו ,ל"ז ד"כהראב

  . )המאמר בסוף שכתבתי מה וראה( להיפך ק"בזוה מבוארש

 לפסוק שראוי משום ל"ז ם"כהרמב נקט ל"זצ מראדזין ר"האדמו גם

 וכתב ,ל"ז א"הגר מפי יצאזה ש האמין לא ל"ז א"הגר דברי ולענין ,כהמקובלים

 חוליות םישכורכ יאמר ל"ז א"שהגר יתכן איך כי בכתביו זרים שלטו שכנראה

וכן איך יתכן מה שכתב כאן שהחוליה הראשונה כולה  ,ולבן מתכלת לסירוגין

 רק שכורכים משמעו, "בכל חד וחדדבעי לכרכא ביה "כתוב  ק"בזוהש בעוד, לבן

 האמת אבל .ל"ז ם"הרמב וכדעת  חוץ מכריכה ראשונה ואחרונההתכלת בחוט

 הגהה שיש במקום ובפרט ,יתכן לא שזה ,ל"ז א"הגר בתורת מבין לכל דרכו יורה

 הדברים את והטה כוונתו לעומק ירד ולא לפניו תלמיד שישב לתלות יתכן לא

 קושיות על והשבתי .ביותר בה שנזהרו סודה בתורת ובפרט ,אחר לפירוש

  . "התכלת כריכת שער" בחיבורי ל"זצ מראדזין ר"האדמו

 ל"ז ם"הרמב במחלוקת להכריע בכדי בהם אין יעקב המשכנות דברי ,דבר סוף

 ממנו לקחת תורה של דרכה היא זו ולא זה לדבר טעם נתן לא כי ,ל"ז ד"והראב

 בא שהוא לענין שהם כמו ומקובלים יםנא דבריו אבל .בו לדון נכנס שלא דבר

 הוא בזה הנידון עיקר תכלת היה שלא בימיוו ,'התוס כשיטת דלא להוכיח בדבריו

  .ש"עי ,גרדומין לענין

' בגמ שמשמע היא יעקב המשכנות הוכחת .יותר אפרש הדברים להבהרת

 ל"ז ם"הרמב כדברי ,החוטים שאר על לכרוך הוא התכלת חוט של שתפקידו

 התכלת החוט אם גם כן לומר אפשר ודאיוב אמנם .ש"עי ,ציצית לכותה בתחילת
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 חוט לקחת יש ר כךואח לבן ענף יהיה שבתחילה אמרה והתורה ,שלם חוט הוא

 חצי או שלם הוא החוט שזה נאמר אם משנה לא וזה, עליו ולכרוך תכלת של

 תציצי הלכות בתחילת ל"ז ם"הרמב לשון את שהעתיקו ופרח ובכפתור ג"ובסמ(

 ד"והראב ).למחלוקת להכנס רצו לא וכנראה חוט חצי שהתכלת כלל הזכירו לא

 למד לא שהוא מע מינהוש ,ובתכלת בלבן ,החוטים בשני שכורכים נקט ל"ז

 למה "שהקשה ממה מוכח וכן ,לכריכה הוא התכלת ענין שעיקר ל"ז ם"כהרמב

 על ל"זצ יק'סאלוויצ ד"הגרי עורייבש שראיתי מה ולפלא ."מבלבן יותר בתכלת

 ל"ז ד"להראב להסתפק שיש שם בושכת ,)י, נדפס בישורון (התכלת פרק תחילת

 הוא התכלת ענין שעיקר ל"ז ם"כהרמב סובר ם כןג הוא האם שלם חוט שהתכלת

 ד"הראב לשיטת אמנם ?יהםנבש כורכים למה ם כןשא מאד תמוה וזה ,לכריכה

 לפי מאשר קשה פחות הז ולכן ,יחד החוטים שני באחיזת נעשית הכריכה ל"ז

 שאין ספק בלי מוכח שמזה ,ולבן מתכלת לסירוגין חוליות שעושים השיטות

 בדברי שמפורש עוד ומה .קשה זה ל"ז ד"להראב גם אבל, בתכלת הכריכה עיקר

 על לדבר התכוון שלא ונראה ".מבלבן יותר בתכלת למה" שהקשה ל"ז ד"הראב

 יעקב במשכנות וגם .אחד חוט שהתכלת שיטתו על אלא ,בעצמו ל"ז ד"הראב

  .ל"ז ם"הרמב כשיטת בזה סובר אינו ל"ז ד"שהראב להדיא מבואר

 
        גגגגעל נקודה על נקודה על נקודה על נקודה 

        : : : : המשיגהמשיגהמשיגהמשיג    השגתהשגתהשגתהשגת

. נבאר בראשית הדברים נקודה חשובה, ובבואנו להשיב על דבריו

כיצד , ם נראה להם הדבר מוזר מאוד"המסתכלים על שיטת הרמב

ובכן אין דבר . כלתייתכן שיהיה דבר כזה חוט חציו לבן חציו ת

המעיין בספרו משנה תורה לא יראה שכתוב . ם"גם לא לרמב. כזה

וכמו שמוכח . אלא רק חוט תכלת, חוט חציו לבן חציו תכלת

ם "וכן מוכח מהרמב. בעירובין שהיו עושים חוטי תכלת' מהגמ

א "במנחות לט ע' וכן מוכח גם מהגמ. ב, עצמו בהלכות ציצית ב

ומשמע יש אפשרות , "לה מן המנייןחוט של כרך עו"שאמרה 

' אלא שהגמ, שחוט של כרך לא מהמניין אלא חוט נפרד לעצמו
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 אל –" חוט של כרך עולה מן המניין"במנחות לימדה באמירה 

ואף . תחשוב שחוט התכלת הוא חוט שכורך על חוטי הלבן בלבד

שחוטי הלבן הם שמונה חוטים המורכבים מארבעה חוטים 

ואם כן , ב מגדילים"במנחות דף לט ע'  הגמכפי שלומדת, שלמים

הייתי חושב שחוט התכלת הוא חוט תשיעי נוסף על מניין 

חוט "'  על דבר זה אומרת הגמ–החוטים הלבן הנלמדים מגדילים 

חוט התכלת שהוא עושה את , כלומר, "של כרך עולה מן המניין

אם היינו ? הכיצד. הגדיל אינו חוט נפרד תשיעי אלא שמיני

ים לעשות את חוט התכלת חוט תשיעי היינו קושרים אותו צריכ

לכנף ואז כורכים ִאתו או שהיינו קושרים אותו בתחילת הענף 

עכשיו שלמדנו שצריכים שהוא יהיה חוט שמיני וכן , וכורכים ִאתו

, י ארבעה חוטים"למדנו שצריכים להגיע למניין שמונה חוטים ע

וכך יצא לנו כאשר , לכן אנו קושרים את חוט התכלת לחוט לבן

בדיוק כפי , שמונה חוטים ואחד מהם תכלת, נכפיל את החוטים

" עולה מן המניין", ולא שניים, "חוט של כרך אחד"' שאמרה הגמ

ל שחוט התכלת הוא "היוצא מהנ  .של חוטי הציצית שהם שמונה

וכאשר באים לעשות את חוטי הציצית שמהם , חוט אחד ממש

יצית יוצרים חוט שהוא לבן מחובר יוצרים את מניין חוטי הצ

   .לתכלת

  

        : : : : נתיבותנתיבותנתיבותנתיבות    משובבמשובבמשובבמשובב

 אין, חוטים חצאי לפי החוטים מנין את מונה בהלכותיו ל"ז ם"שהרמב שכתב מה

 ומגוחך ,שלם לחוט חוט קרא לוניל לחכמי בתשובתו וגם, לשוני נוסח אלא כאן

 לא ראיות ולהביא לדייק אפשר ואי .שאלתם י"ע לשונו החליף ששם לומר

 ראיה ו אינהשז, לא או ההכפלה לפני זה אם ינםימנ אופן לפי ולא" חוט "מלשון

  . ל"ז הראשונים בלשונות ולא ל"חז בלשונות לא

 או חוטים ארבעה הוא המנין עיקר האם הדבר בעיקר לדון מקום יש אמנם

 בכך אין אך ,'העל נקודה  לקמן כך על וראה ,כאחד שניהם או חוטים נהושמ
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 לחוט חוט לקשור שאין ל"ז ם"הרמב דעת ודאיושב ,דידן ידוןלנ פקא מינהנ

 ארבעה הוא שהמנין ל"ז ם"מהרמב להוכיח לי נראה ,כך על בנוסף. לכתחילה

 ולא לבן וחציו תכלת שחציו חוט טוותל הטריח שהרי ,שלמים חוטים

 ולכן ,שלמים חוטים ארבעה במנין ענין יש כי ,לחוט חוט יקשור שלכתחילה

 נחשב לחוט חוט חיבור בדיעבד ורק ממש שלמים חוטים חתלק יש לכתחילה

 ם"הרמב שלשון פ"שאע ,ספר בקרית משמע שכן ראיתי ר כךאח. שלם אחד חוט

 ,חוטים' ד שם ומכניס" :ל"וז ,ארבעה הוא המנין זאת בכל ,חוטים שמונה ל"ז

 ,ארבעה הרי גדילים' כו משנים פחות גדיל דאין שנים וגדיל – גדילים דכתיב

 תעשה' והדר ברישא ארבע שהם ',גדילים' דכתיב שמונה נמצאו ,באמצע כופלןו

 מלשון דייק שלשווא ,נמצא. "וכורכם וכופלם בטלית מכניסם שהוא 'לך

 אינו כן וכמו, שמונה הוא שהמנין דמשמע חוטים שמונה שנקט ל"ז ם"הרמב

 וטיםח שמונה מנין שכתב כרך של חוט ה"בד ל"ז י"רש מדברי שדייק מה נכון

 ארבעה הוא המנין ל"ז י"לרש כי ,אינו שזה ,שמונה הוא שהמנין דמשמע

  .ארבעה גדילים שנים גדיל הדרשה על מדבריו כדמוכח

 מן עולה כרך של חוט "שאמרה )א" עלטמנחות (' מהגמ ראיה הביא הוא והנה

 כרך של חוט שנקרא ובפרט ,חוט חצי משמעותו שחוט וחשב ,"המנין

 לפרש' הגמ מדברי הכרח שום אין ובאמת, כורך שבו חוטה חצי רק שמשמעותו

 שהכוונה לפרש אפשר דוחק שום בלי ושפיר, הכורך החוט חצי על שמדובר

 מן אינו החוטים שאר על לכרוך כדי שמביא שהחוט ה אמינאההו .שלם לחוט

 לבן חוטי' ג זהו שגדילים שלח בפרשת שלפנינו כגירסה הספרי דעת כפי ,המנין

 שרוצה ומי .'תכלת פתיל' וגו ונתנו'' שנא תכלת של רביעי חוט ותלרב ומנין

 ל"ז י"רש והנה .לזה הכרח אין אבל ,בידו הרשות ,חוט חצי על שמדובר לפרש

 אפשר וזלשון  גםו, ..."למנין עולה הגדיל ממנו ועושה סביב שכורך אותו" :כתב

 על שמדובר משמעות יש אבל, סביב בו לכרוך כדי שמביא לחוט שהכוונה לפרש

 בעינן חוטין' דח חוטים' ח למנין עולה" :ל"ז י"רש דברי סיום בצירוף חוט חצי

 משום אלא ,המשיג כדברי' ד ולא' ח הוא שהמנין משום ולא( "לקמן כדמפרש

 שיעור על מדובר חוט בזה שכשהוזכר ומשמע ,חוטים שמונה מנין בלשונו שנקט

 ,המנין מן עולה שאינו ה אמינאההו לפי הוא זה כל פנים כל ועל. )חוט חצי של
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' הגמ למסקנת אבל .הכריכה צורך כפי חוט חצי לקחת צריך שהיה אפשר אז

 אפשר ואי .החוט מן לצבוע צריך כמה ראיה אין המנין מן הוא כרך של שחוט

 לכן ,הגדילים בכלל אינו שהחוט ה אמינאבהו כי ,למסקנה ה אמינאמההו ללמוד

 שמכיון ,למסקנה נשאר אינו זה דבר אבל ,יכההכר צורך כפי שיהיה מספיק

 צריך שלא אמר מי – שלם חוט כאן וצריך הגדילים בכלל הוא הכורך שהחוט

 שהתכלת סובר הוא הרי ל"כנ ממנו שדייק בעצמו ל"ז י"ורש ?כולו את לצבוע

 כאילו לכאורה שמשמעותם ,י"רש בדעת המשיג שכתב והדברים !חוטיםשני 

על  לקמן וראה. ביותר תמוהים דברים הם ,דעתו את שינה ל"ז י"רש פתאום

  .'ג השגה' ה נקודה

 הקשה כן( התכלת חוט אמרו לא למה –" כרך של חוט"' הגמ ללשון בקשר

 לכריכה מיועדה חוט שהוא בזה תלוי הנושא עיקר כאן כי ל"י ,)הארוך במאמרו

 'לך עשהת גדילים' בפרשת הכריכה נזכרה ולא ',תכלת פתיל' וגו ונתנו' לקיים

 גם הוא שכן, גווני כל בזה לכלול שבאו ועוד, המנין מן שאינו ה אמינאהו ולכן

 מן עולה זה שחוט ,התכלת במקום לבן בחוט וכורכים תכלת שאינה בציצית

 הוא אם בין( כורכים שבו החוט כלול הגדילים מנין שבתוך הוא הכלל כי, המנין

  5).מלבן הוא אם בין מתכלת

, לחוט חוט לקשור לכתחילה שאפשר חידש הוא הנה .בריוד לסוף נגיע ועתה

 תכלת מקצתו אחד חוט לטוות" ל"ז ם"הרמב הטריח למה ם כןשא ,טעות וזו

 חוט שיקשור וקלה פשוטה בדרך יעשה ולא )כלשונו בתשובה" (לבן ומקצתו

 לחוט חוט לקשור אין שלכתחילה ו"ט' בסי אברהם במגן מפורש וכן !?לחוט

  .לבן ומקצתו תכלת מקצתו אחד חוט תלטוו דווקא אלא

  

  

  

                                                  
 – משמונה אחד התכלת שיעור שהרי ,ל"ז ם"הרמב לדעת גם שייכת שאלה אותה ,אגב דרך 5

 מספר את ללמדנו דנוע לא' בגמ זה משפט ודאיובו ?התכלת חוט ולא כרך של חוט אמרו ולמה
  .בנין שום לבנות אפשרות אין זה מסוג לשוני דיוק על פנים כל ועל ,התכלת חוטי
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        דדדדעל נקודה על נקודה על נקודה על נקודה 

        : : : : המשיגהמשיגהמשיגהמשיג    השגתהשגתהשגתהשגת

מוכח שלפעמים צבעו ... ל בעירובין"הנ' מהגמ"ועל דבריו כי 

ל אפשר להטיל חוט "ם ז"ומכאן ראיה שגם להרמב... חוט שלם

בעירובין שהיו ' כי אכן מוכח מהגמ, יש להשיב –" ...שלם תכלת

אלא שצריך . כך ההלכהעושים חוט של תכלת בלי לבן ואכן 

לחבר את חוט התכלת לחוט הלבן כדי שבמניין החוטים שהוא 

. אומרת מספר פעמים' כמו שהגמ, יהיה אחד מהם תכלת, שמונה

בפרט , ם חוט שלם"אבל אין זה מוכיח שמותר להטיל לרמב

  ! ם כתב לחכמי לוניל במפורש שאסור"שהרמב

  

        : : : : נתיבותנתיבותנתיבותנתיבות    משובבמשובבמשובבמשובב

 לקשור אפשר שלכתחילה וחשב שטעה ,אלו בריםד על בסמוך לעיל השבתי כבר

 שנהגו' הגמ את להעמיד תמוה ם כןא, כן לעשות שאין שהאמת ואחר, לחוט חוט

 דבר' הגמ הזכירה לא ם כל זהוע בדיעבד רק שכשרה בצורה החוטים את לעשות

 חוט להטיל שאסור כתב ל"ז ם"שהרמב שכתב ומה. יילדבר ראיה ומכאן, בזה

  .'אעל נקודה  לעיל שנתבאר וכמו ,מורג שיבוש וזה ,שלם

  

  ההההעל נקודה על נקודה על נקודה על נקודה 

        ]: ]: ]: ]: אאאא [ [ [ [המשיגהמשיגהמשיגהמשיג    השגתהשגתהשגתהשגת

)  בקשירת חצי תכלת עם חצי חוט לבן-(בזה "ומה שכתב ש

 הרי מניין חוטי הציצית הוא שמונה – "מוסיף על מניין החוטים

מראה ' א שם הגמ"במנחות מב ע' כפי שמוכח מהגמ, חוטים

ולכן אין כאן שום . שלוש דרכים להגיע למניין שמונה חוטים

הוספה על מספר החוטים שהרי סוף סוף יש לו שמונה חוטים 

  . כנצרך
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        : : : : משובב נתיבותמשובב נתיבותמשובב נתיבותמשובב נתיבות

האם יש לחוש לבל תוסיף בקשירת חוט לבן  –אכן יש מקום לומר שנידון זה 

 .חוטים' חוטים או ח' תלוי בנידון מהו עיקר מנין החוטים האם ד –לחוט תכלת 

 גם אין אנו יכולים , יש בזה בל תוסיףל כל פניםכן שע כי ית,אבל צריך עיון בזה

  .להכריע שמנין החוטים הוא שמונה

 , כתבתי שאי אפשר ללמוד מלשונות שנאמרו בזה)'על נקודה ג(והנה לעיל 

זה דבר  נראה ש.וכעת נבוא לדון בזה, אם המנין הוא ארבעה חוטים או שמונה

 – גדילים ;שנים –גדיל " ):ב"מנחותלט ע(' הגמ תלוי באופן הבנת דברי

, ל מדובר על חוטים שלמים שגדילים זהו ארבעה"ולרוב הראשונים ז, "ארבעה

אך יש שיטה מיוחדת בספר יראים שגדילים זה ארבעה ראשי חוטים שהם שני 

 משום שעושים גדילים וא ומה שעושים בציצית ארבעה חוטים שלמים ה,חוטים

 יש להוכיח רה ולכאו.טים כנגד התכלת וגם כשאין תכלת עושים שני חו,מכל מין

 הצדדים מאותו שני שכתבו הפוסקים לראות אם החוטים נפסלו ב,מדין גרדומין

ע שדין זה פסק " וצ, ואם הדין הוא רק שיהיו שמונה ראשים מה אכפת בזה,חוט

 הרי , שלמדנו מנין של שמונה חוטיםש לומר כי אף על פי וי!גם בספר יראים

   .שיהיו ארבעהם כן  צריך גם כן וא,אמרה התורה לכופלם

ולכאורה " :זו לשונו, ו"ט' במשכנות יעקב סינוספת מצאנו שיטה מיוחדת 

 הא זה ודאי סברה נכונה דאין גדיל פחות ,קשה האיך שייך לפרש גדיל רק שנים

 ונראה לפרש דבית הלל דרשי לקרא כשהם פשוטין ...ש בית הלל"משלושה כמ

'  דיהכשיכפול יהד ,סברי דגדיל הוא שנייםשמאי בית  ו... בעינן שלשהם כןוא

 אבל צריך לדעת 6.פרשת שלח, ל על הספרי"ב ז" בעמק הנצין כתב וכ".והוי גדיל

ו וז, אלא גדיל משמע שניים בפשיטות. לא נקטו כןנוספים ל ורבים "י ז"שרש

 ,"אי אפשר לעשות גדיל בפחות משני חוטים: "ב" על ביבמות ה"י ז" רשלשון

כן לשון ו, י, א"י' סי בערוך השולחןו ,'ק ד"א ס"י' לשון הזה כתבו בלבוש סיוכ

                                                  
ויש לומר דסבירא להו שדרך גדילה זו , חוטים שלמים' שיש מי שעשה ח'  מהגמשותלהקש יו 6

  .)ב שם"וראה עוד בדברי הנצי(בארבעה ולא בשלושה 
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ואין גדיל פחות " :ע הרב"שוב וכן הוא, "דאין חיבור בפחות משנים"החיי אדם 

. ' בקרית ספר שהעתקתי לעיל באות גן כתבוכ, "ג זה"חוטין שגודלין זה ע' מב

 במנחות מב' ברי הגמומה שהביא המשיג מד. חוטים' שהמנין הוא דומשמע 

ורב אחא מדפתי , להלכה' אין כל הדרכים שהוזכרו בגמ ש,אין זו ראיה ,א"ע

המובא (בתחילת הפרק '  וכמו שכתוב בתוס,מלבן לבד' דמתכלת לבד ו' ד עשה

גדילים בסך הכול או לעשות מנין גדילים ' ד לעשות אפשרותיש ש )לקמן בסמוך

ולהלכה אסור לעשות ' ם שזו מחלוקת בגמיש סוברישהרי , ועוד .מכל מין בנפרד

  .)ןקמראה ל (שמונה

  

        ]: ]: ]: ]: בבבב[[[[השגת המשיג השגת המשיג השגת המשיג השגת המשיג 

 שאסור לחבר שני חוטים לפי שיטת) וכל שכן"(ומה שכתב 

 הרי שהמעיין –..." ל"ל ורובא דרובא של הראשונים ז"ד ז"הראב

יראה שניתן לשיטתם להוסיף על ) ה התכלת"ד(א "לח ע' בתוס

וכמו שמוכח , ים ועד שמונה כפוליםמניין החוטים מארבעה כפול

א שרב אחא מדפתי רמי שמונה חוטים שהם "מב ע' מהגמ

  .שיתסר

  

        : : : : נתיבותנתיבותנתיבותנתיבות    משובבמשובבמשובבמשובב

 גדילים לעשות רשות שיש' התוס דברי פיל שע בהערתו המשיג שצודק אפשר

 עד תכלת של שלם חוט להוסיף אפילו מותר יהא ם כןא ,מתכלת וגדילים מלבן

ש י חוטים ארבעה על להוסיף שאסור א"י' סי ע"בשו שנפסק ומה, חוטים ארבעה

 וכתב' התוס את שהביא ,יוסף בבית ן כתבוכ .תכלת כשאין רק שזהו לומר

 בארצות ועיין( תכלת כשיש רק שמונה עד ארבעה על להוסיף שמותר שנראה

 דווקא לעשות שמותר אפשר כי ,בזה ע"צ אבל. )'התוס בדעת עליו שחלק החיים

 חולקים שיש ,לציין יש ועוד .אסור אחד חוט אבל ,מין מכל יםגדיל שזהו שמונה

 אפילו חוטים שמונה לעשות אוסרים שיש להלכה הלבוש שהביא וכמו ,זה על גם

  .המינים שנימ
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        ]: ]: ]: ]: גגגג[[[[השגת המשיג השגת המשיג השגת המשיג השגת המשיג 

 אמנם ...אומרת חוט של כרך עולה מן המניין' ומה גם שהגמ

' אבל הוא סובר שפשט הגמ, י עושים שני חוטי תכלת"לרש

  ...ם"רמבכ" חוט של כרך עולה מן המניין"ב

  

  ::::משובב נתיבותמשובב נתיבותמשובב נתיבותמשובב נתיבות

 שנתבררה )' געל נקודה( עיין לעיל "חוט של כרך עולה מן המנין"ש' בענין הגמ

ודאי ו וב,דבריו בלתי מובנים –ל "י ז"ומה שכתב בדעת רש, טעות המשיג בזה

ה  את ההווכאן ראוי לבאר,  חוטיםשניאוחז שהתכלת ' ל לכל אורך הגמ"י ז"רש

 שמשמעות חתהדרך הא : דרכיםשתי ויש בזה ,ל"י ז" לפי שיטת רשאמינא

 , שגדיל אחד מתכלת וגדיל אחד מלבןה אמינא היא גם לפי ההו'גדילים'הכתוב 

 שצריך עוד חוט תכלת לכרוך ה אמינא הו'פתיל תכלת' ונתנו וגו'ומצד הכתוב 

 מדבר על 'גדילים'וב  הכתה אמינא היא שלפי ההו,שני והדרך ה.על הגדילים

 מלמדנו לעשות חוט אחד של 'פתיל תכלת' ונתנו וגו' והכתוב , חוטי לבןארבעה

 אם כן, רך הוא ממנין גדיליםוחוט הכה ורק לפי המסקנה ש,תכלת נוסף לכרוך בו

  . מלבןחד מתכלת וגדיל אחדיש ללמוד שגדיל א

  

        ]: ]: ]: ]: דדדד[[[[השגת המשיג השגת המשיג השגת המשיג השגת המשיג 

', ל פי שיטת התוסשמפרש דעת בית הלל ע, א"ואף מדברי הגר

חוטי תכלת לאחר ' חוטי לבן וכן ג' שהדרך היחידה להגיע לג

י חוט שלם של לבן וחוט שלם של תכלת וחוט נוסף "הכפלה היא ע

יש ' היוצא מכך שאף לתוס,  לכפולר כךשל תכלת עם חוט לבן ואח

  ! מציאות כזו של חוט המורכב מלבן ותכלת

        

        : : : : משובב נתיבותמשובב נתיבותמשובב נתיבותמשובב נתיבות

ל ולפי כל מי שסובר שיש מציאות כזו של חוט "ם ז"הרמב אכן צודק המשיג לפי

 ,)ג ולא כאן המקום לדון בזה"ל צע"א ז"ובענין דברי הגר(המורכב מלבן ותכלת 

שיטות שאין להלכה לאבל יש לחשוש ,  אין איסור לקשור חוט לחוטשלדידם
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 כהכרעה רי זה ה,ל"ם ז" ואפילו הנוהג כהרמב.עושים חוט אחד מלבן ותכלת

 ויש לחוש לחולקים אם יש איסור בל , אך לא נקבעה כאן הלכה, לנהוגךה אילמעש

  .תוסיף

  

        ]: ]: ]: ]: הההה[[[[השגת המשיג השגת המשיג השגת המשיג השגת המשיג 

וכן דברי הגאונים האומרים שכורכים גם עם התכלת וגם עם 

חוט של כרך עולה "אפשר להסביר זאת רק אם סוברים ש, הלבן

והוא עולה , הכוונה לחוט שיש בו גם תכלת וגם לבן" מן המניין

וכך כותב להדיא בעל ספר . ניין ארבעה חוטים ואתו כורכיםלמ

שחוט התכלת הוא אחד משמונה וכורכים גם עם הלבן וגם (הקנה 

  ).עם התכלת

  

        : : : : משובב נתיבותמשובב נתיבותמשובב נתיבותמשובב נתיבות

 ,330-331' ל בגאוניקה עמ" וכוונתו לדברי רב עמרם גאון ז,הביא מדברי הגאונים

 שכורכים , תשובה לגאון וכעין זה בספר האשכול בשם,והובא בספר העיטור בשמו

ר  חוליה מתכלת ואחר כך שעושים חוליה מלבן ואחכלומר, את החוליות לסירוגין

 ורצה המשיג לחדש .תלולא נתפרש דעתו במנין חוטי התכ,  מלבן וכן הלאהכך

 וחידש עוד שכורכים את חוליות הלבן ,ל שהתכלת חצי חוט"ם ז"במשדעתו כהר

שאמרה '  לכל זה משום שהוקשה לו מהגמ והגיע.בחציו השני של חוט התכלת

 אבל באמת זה אינו נכון ולא . דמשמע שיש רק חוט אחד של כרך"חוט של כרך"

 כי לא נמצא אף אחד שסובר ,ל"ם ז"במכהרל "זשל רב עמרם יתכן שדעתו 

 כל עיקר שיטת הרי .ל וסובר שכורכים חוליות לסירוגין מתכלת ולבן"ם ז"כהרמב

יא חצי חוט היינו משום שסובר שכל עיקרו של חוט שהתכלת ה ל"ם ז"הרמב

  ! לא יתכן שעושים חוליות לסירוגין מתכלת ולבןהז  ולפי,התכלת הוא לכריכה

 הרי לא רק עליו קשה אלא ," של כרךחוטחוטחוטחוט"שאמרה ' ומה שהוקשה לו מהגמ

'  ולדוגמא התוס,על כל הראשונים שאמרו שעושים חוליות לסירוגין מתכלת ולבן

כולם כתבו שעושים חוליות  –ל וספר העיטור "י מלוניל ז"ל והר"ש ז"והרא

ולתרץ הקושיה .  חוטים שלמיםשני ובכל זאת הם סוברים שהתכלת ,לסירוגין
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 עיין מה שכתבתי , שלכאורה הם שני חוטים של כרך"חוט של כרך"למה אמרו 

  . ו" פ'שער כריכת התכלת'בחוברת 

שכורכים בחציו השני של החוט גם שם לא כתוב  –ומה שהביא מספר הקנה 

לבן ' ולוקח חוט א":  לשון ספר הקנההנה . ואין בעולם אף אחד שאומר כן,הלבן

ולא נתפרש אם . "כריכות'  ולוקח חוט של תכלת וכורך עוד ג,כריכות' וכורך ג

 אך מכיון שכתב שם ,באמצע כורך לסירוגין בתכלת ובלבן או שכורך רק בתכלת

 שעיקר החוליות בתכלת ורק ל כרחנו בעם כן א,צי חוטל שהתכלת ח"ם ז"כהרמב

 ,ק"ל והסמ"י ז" וכשיטת רש,מתחיל בחוליה של לבן ומסיים בחוליה של לבן

  היאק"ל והסמ"י ז" ושיטת רש.'שער כריכת התכלת'וכמו שכתבתי בחוברת 

 ובו כורכים את עיקר , ואחד מהם הוא חוט של כרך,שהתכלת שני חוטים

  .יה ראשונה ואחרונההכריכות חוץ מחול

  

        וווועל נקודה על נקודה על נקודה על נקודה 

        : : : : המשיגהמשיגהמשיגהמשיג    השגתהשגתהשגתהשגת

שגם לפי המקובלים יוצאים ידי חובה בחוט שלם , ומה שכתב

הרי מודגש הרבה ?  איני מבין מהיכן למד דבר זה–ד "כמו הראב

', בזוהר שהתכלת היא חוט אחד וכן שהיא כנגד מידת מלכות וכו

כיצד ואם למדו ופירשו המקובלים שהכוונה אחד מתוך שמונה 

  ?ניתן לומר שיתירו שניים מתוך שמונה

ד אין בטענותיו הוכחה מספקת כדי שנפסוק "לענ, סוף דבר

הן מצד , ם"ולכן ראוי ועדיף לעשות כרמב, ד"לעשות כראב

שלכך נוטה ההלכה וכך דעת הזוהר והמקובלים וכאשר יש 

והן מחמת החסרונות , מחלוקת בדברי הלכה הזוהר מכריע

  .מהעושה כשאר השיטותשיכולים להיווצר 

  

        : : : : משובב נתיבותמשובב נתיבותמשובב נתיבותמשובב נתיבות

לעשות תכלת שניים מתוך שמונת " שיתירו"המשיג הקשה כיצד ניתן לומר 

 אין לי עלמא כי לכו,דאין כאן שאלה של איסור והיתר – תשובה לדבריו .החוטים
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 וכמו שנתבאר ,כאן שום דרשה הלכתית שאסור שכל החוט יהיה צבוע בתכלת

ל דורש פתיל אחד "ם ז" שהבין שהרמב,ן כן לפי שיטתול לטעוו והמשיג יכ.לעיל

  ).'אעל נקודה ( ואין זה נכון כמו שנתבאר לעיל ,שאסור לצבוע שנים –ולא שנים 

ק והמקובלים מבארים את טעם המצוה " שבכל מקום שהזוה,וכללו של דבר

 הגם שראוי לעשות דווקא , הסוד ועולה מזה שראוי לעשות באופן מסויםל פיע

 מכל מקום גם מי שאין מעשיו , הסוד של טעם המצוהל פי ההוא המכוון עבאופן

 אם לא שיש נימוק הלכתי שאינו יוצא , יוצא ידי חובת המצוההז פיל מכוונים ע

 ל פיל ולא ע" כללי דרשות חזל פידהיינו כגון שיש דרשה בתורה ע(ידי חובה 

עיקר ענין התכלת הוא ל " האריזל פי וכבר מצאנו שע).ענין הסוד שזה אינו מעכב

ודאי צריך ו אבל ב,ב חוטים" מלתהציציות שהיא אח' חוט אחד בציצית אחת מד

 ולכן , כפי הנימוק ההלכתי שהוא הקובע את כללי המצוה,מזה לצבוע יותר

 , שיותר בטוח שיוצאים ידי חובה,ל"ד ז"אברכתבתי להעדיף לעשות כה

  .ה ונזכה לאורהוכשיוצאים ידי חובה בעל כרחך שיאיר אור המצו

ותמהו על דבריו היכן זה , ל"ם ז"והנה כאן הביא בשם ספר הזוהר כהרמב

ל מבאר דברי "א ז" לא היה הגר,ק" ואילו היה מבואר כן בזוה.ק"מבואר בזוה

והיא חוטא חד ורשימא  ":שלח' ק פר"ומה שכתוב בזוה, ל"ד ז"ק כהראב"הזוה

 .לי הכוונה אחד מארבעהמנין לומר שהכוונה אחד משמונה או – "בגוונהא

ק מבואר שהתכלת כנגד "בזוהשכתב כי  ,וראיתי במאמר הארוך של המשיג

 ולכן ראוי להיות אחד ,השכינה שהיא נקראת בת שבע והיא כלולה משבע מידות

 אבל באמת כבר . דהיינו חצי חוט ולא חוט שלם שהוא אחד מארבעה,על שבע

 ן כתב וכ,אחרונה של השם'  המפורש במקומות רבים שהשכינה היא כנגד אות

   . ולפי חשבון זה מתאים שיהא התכלת חוט שלם,ל"א ז"כאן הגר

החוטים שבכל ציצית שהם ' ז כתוב על ח"פנחס רכ' ק פר"ועוד הביא שבזוה

, כנגד אותיות שם אדנות שהוא שם של דין' ה וד"כנגד אותיות שם הוי' ד

ה של שם אדנות היא כנגד ד האחרונ"איתא שאות יו' ק דף י"ובתיקוני הזוה

ד האחרונה של "ומזה נראה שהתכלת היא רק חצי חוט כנגד האות יו, השכינה

 אבל אין .ה"אחרונה של שם הוי' ה שם אדנות ולא חציו השני שהוא כנגד אות

 שכבר מפורש ,התשובה הראשונה:  תשובות לזהשתי ואכתוב ,הדברים מוכרחים
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 ,ה שהיא כנגד השכינה"של שם הוי האחרונה 'הבכמה מקומות גם על אות 

ל ולא יודעים שהתורה רחבה מני וופעמים כשרואים סוד אחד חושבים שזה הכ

ל "ח ויטל ז"ל תלמיד מהר"ח הכהן ז"ונזדמן לידי לראות במקור חיים למהר, ים

 ,ה'אותיות הוי' חוטין הסוד שלהם הוא בכלה כי הנה יש בה ד' ד" :א"י' בסי

' יקח ד', ה שבמלכות הוא במילוי כזה כו' כי שם הויחוטין מפני' אמנם הם ח

מלכים כי אין '  ולא אמר לקדמות ד,'מצד זה כדאיתא בזוהר כו' חוטין מצד זה וד

ולפי זה יש מקום לומר  ".מלכים עצמן' מלכים אחרים אלא המילוי של הד' אלו ד

ל ביהל אור על רעיא "א ז"וכן מפורש בדברי הגר, שצובעים את כל החוט

 והוא חוט הרביעי ,ל בת יחידה תכלת שבציצית"כצ" :תבפנחס שכ' הימנא פרמ

 חוטים 'מג כלילא . וכן הוא בספרי שלנו,ה עיקר"ש שכ" וכמ,ל"ד ז"כדעת הראב

הכוונה לשם " שבשם" וברור שכשאומר סתמא ".שבשם וכן עיקר' לבן אות ד

הוא כנגד  שגם אם רק חצי החוט הכורך ,יהישנהתשובה ה .ה'הידוע שם הוי

 , יתכן שצריך לצבוע את כל החוט לפי שהוא חוט אחדכל מקום מ,השכינה

אחר בהם וחלקו השני מצטרף לשאר חוטי הגדיל הלבנים ונמנה עמהם והולכים 

 וגם . ואין זה מפריע מה שבהכרח הוא צבוע בתכלת,הרוב שרובו ככולו לבן

 ובכל ,ב חוטים"חד מל סוד התכלת היא אל פי שע,ל"פי האריזל  ען זהמצאנו כעי

  .הכנפות' חוטים שיהא פתיל תכלת בכל ד'  הלכה חייבים לצבוע דל פיזאת ע

  

ל אינו "ד ז" מה שטען שיש איזה חשש לחסרון הלכתי בעושה כהראב,סוף דבר

ל איני "ל והאריז"ם ז"ואמנם מי שיאמר שדרכו ללכת בכל מקום כהרמב, נכון

ל יוצא ידי חובתו בלבן "ד ז"ראב רק אומר שהעושה כה,יכול להתווכח עמו

ד " ומי שהשיג רק חוטים שלמים כהראב.ל"ל והאריז"ם ז"ובתכלת גם להרמב

 והעושה כן . של התכלתצות עשה ואסור לו לבטל מ,ל צריך להטילם בבגדו"ז

לפי גם ים מצות התכלת י כי מק,יותר בטוח שיוצא בזה ידי חובה בלבן ובתכלת

  .דאי יזכה לאורה של המצוהוווב, ל"ז נוספיםכמה ראשונים 



קלה                                                  והיה לכם לציצית   ב "פרשת שלח תשע

  

  



קלו                                                  והיה לכם לציצית   ב "פרשת שלח תשע

  

 
 
  

* * *  
  

 ְּפִתיל ַהָּכָנף ִ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 המצו שקולה –' ה מצות

  .כולן המצות כל

 אותו וראיתם: אידך ותניא

 מביאה ראיה – ועשיתם... וזכרתם

 לידי מביאה זכירה, זכירה לידי

 הזריז כל: אומר י"ורשב. עשיה

 פני ומקבל זוכה – זו במצוה

  ..."שכינה

  )ב"מנחות מג ע(

  

* * *  
  


