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        ט זילברמןט זילברמןט זילברמןט זילברמן""""אליהו בריואליהו בריואליהו בריואליהו בריוב ב ב ב הרהרהרהר
        וווו""""ירושלים תירושלים תירושלים תירושלים ת

            תכלתתכלתתכלתתכלת לבן בזמן שאין  לבן בזמן שאין  לבן בזמן שאין  לבן בזמן שאין ציציתציציתציציתציציתלבישת לבישת לבישת לבישת 

        וגדר מצות לבן ותכלתוגדר מצות לבן ותכלתוגדר מצות לבן ותכלתוגדר מצות לבן ותכלת

רבי ,  פליגי רבי ורבנן אי התכלת מעכבת את הלבן או לאא" עמנחות לח' בגמ ....אאאא

 "פתיל תכלת" וכתיב "מין כנף –הכנף "דדריש כתיב , סבר דמעכבין זה את זה

ורבנן ,  עד דאיכא תרוייהו בחד"וראיתם אותו"ואמר רחמנא ) דהיינו לבן ותכלת(

ומאן " :)ב" עלח( ובהמשך הסוגיא .כל חד לחודיה משמע" אותואותואותואותווראיתם "דרשי 

נתן שאמר '  יצחק אומר משום רביהאי תנא הוא דתניא ר, תנא דפליג עליה דרבי

  ." יוחנן בן נורי אין לו תכלת מטיל לבןבייוסי הגלילי שאמר משום ר' משום ר

ה "מלבד הרז, ורוב הפוסקים כרבנן) ד"הא "פ ציצית 'הל(ם "ופסקו הרמב

  .והשאילתות שפסקו כרבי) ף" מדפי הריא" עבת יבש(

אנו שאין לנו תכלת  ,שאם כדבריו", ה"ן במלחמות שם הקשה על הרז"והרמב

בלנו עדותו שכל ימיו פטר עצמו מן הציצית י וכבר ק...אין אנו צריכין להטיל לבן

והרי אבות קדמונים מימות הגאונים נהגו לצאת בטלית שיש בה . כדבריו הללו

  ...."לא תכלתלבן ב

תכלת מעכבת את הלבן אין להטיל שדאליבא דרבי , ל"הרי לנו מדבריהם ז

ן "כמו הצד שהעלה שם הרמב ,אי לאו מדרבנן(ציצית לבן בזמן שאין תכלת 

נוהגין מימות הגאונים , הזה את אבל אליבא דרבנן שאין מעכבין ז) וחלק על זה

, סקים וכן נהגו כל הדורותוכן הוא פשוט בכל הפו, לצאת בטלית של לבן לחוד

  ".מטיל לבןמטיל לבןמטיל לבןמטיל לבןאין לו תכלת "ל "הנ' וכן מבואר בהדיא בגמ

שמבטלין , כנפות וקיימו מצות לבן' למה לא חששו במה שעשו ד, ויש לעיין

 דתכלת צות עשהים לביטול מי עצמנו בידםומכניסי,  דתכלתצות עשהבזה מ

, קיים מצוה אחרתולמה נכניס עצמנו לביטול מצוה אחת באונס כדי ל, באונס

 אין כל מקום מ, מצות לבןם מקיימיאין הגם ש,כנפות'  כלל דיםשו עאיןואילו 

  .מבטלין מצות תכלת



ח                                                  והיה לכם לציצית   ג "פרשת שלח תשע

        ::::ויש לדון בזה בכמה דבריםויש לדון בזה בכמה דבריםויש לדון בזה בכמה דבריםויש לדון בזה בכמה דברים

ב או בש, םיאי חשיב מבטל עשה בידי –כנפות בלא ציציות ' בלבישת ד  . אאאא

  .ואל תעשה

  .ל תעשהב ואבשאי אסור להכניס עצמו לביטול מצות עשה באונס   . בבבב

 צות עשה אחת מותר להכניס עצמו לביטול מצות עשהאי כדי לקיים מ  . גגגג

 'מאי אולמיה דהאי עשה מהאי עשה'ולא נימא , ב ואל תעשהבשאחרת 

  .יםיאלא בביטול ביד

 גמורה או הוי רק מצוה מן המובחר צות עשהאי הוי מ –במצות תכלת   . דדדד

  ).ורהמהת(

  

י "ים עיאי חשיב מבטל עשה ביד, ציציתכנפות בלא ' הנה לענין לבישת ד    ....בבבב

ש מדרויש עם "נחלקו בזה הר, ב ואל תעשהשדחשיב הלבישה בלא ציצית או 

 בירא ליהש ס" דהר.)ג"י' סיוף י ס"הובא בב, ד"תתקמ' מנחות סי(י במרדכי "ר

 שאם ,אסור ללבשו עד שיתקן אותוש ,אם נפסק לאיש חוט של טלית בשבתש"

ג דאיפסיק " כדמוכח בשמעתין דאע,דליתיה"י " ר והשיב."לובשו עובר בעשה

 א" עלזמנחות '  בגמנןדאמרי,  כלומר-(שרי משום כבוד הבריות בכרמלית דרבנן 

מר  בשבתא דריגלא שנפסק לו חוט הציצית ולא אב אשידרבינא ראה למר בר ר

משום כבוד הבריות , י שהיה מהלך בכרמלית דרבנן" עד שהגיע לביתו אעפלו

ים כדעת יואי היה בזה איסור תורה של ביטול עשה ביד, ר דרבנןשדוחה איסו

 דציצית צות עשהי דמ" לכן נראה לר)...ש למה הותר משום כבוד הבריות"הר

 תלבש בגד בלשון לאולא אמר הכתוב , אינו אלא להטיל בו ציצית כשילבשנו

א  גרידצות עשהאלא מ, דאז ודאי היה הדין עמו,  בלא ציציתיםכנפ' דשיש לו 

וגם אינו עובר כיון שאין ,  אין הטלית אסור ללבושכל מקוםומ, להטיל בו ציצית

ובחול ודאי עובר כל שעה שלובשו בעשה , עתה יכול להטיל בו שהוא שבת

  ."דהטל בו ציצית

 עם ציצית ואז הוי ביטול ללבושללבושללבושללבוש אי המצוה ,הרי שנחלקו בגדר מצות ציצית

הוי אז  ו ציצית כשילבשנוהטילהטילהטילהטילללללהיא או דהמצוה , ש"ים כדעת הריעשה ביד

ומשמע מדבריהם . וכשהוא אנוס שרי, י" כדעת רב ואל תעשהביטול בש



ט                                                  והיה לכם לציצית   ג "פרשת שלח תשע

ואין ,  מותר ללבוש הטלית במקום אונסב ואל תעשהויהו מודו דאי הוי בשודתר

 יןועי.  באונסב ואל תעשהאיסור בלבישת הטלית אף שמכניס עצמו לביטול בש

 מדרבנן מותר לו דאפיבירא להולת תמיד סז ועו"דהט, ג"א בסימן י"מגבז ו"בט

 דמדרבנן ודאי אסור אף בשבת ללבוש הטלית ורק בירא ליהא ס"והמג. י"לדעת ר

  .משום כבוד הבריות שרי

  

ל " הנא"ע  דמנחות לזה מסוגיב ואל תעשהי הוכיח שיטתו דהוי ש" והנה ר....גגגג

 ביטול ואי הוי, התירו משום כבוד הבריות לילך עם ציצית פסולה בכרמליתש

  .וביבמות צא " כ עם לא הותר משום כבוד הבריות כמבואר בברכותיעשה בידי

כ נפסקו חוטי " דשאני התם דלבש בהיתר ואחברש מדרויש כנראה ס"והר

'  סית אריהוכמו שדנו בזה האחרונים בשאג, יםי ביטול בידא חשיבהציצית ואז ל

  .'ב' ובעמק יהושע סי, ב"ל

ל " ויבמות הנדברכותי שיטתו מסוגיא "וכיח רולכאורה יש לעיין למה לא ה

 ויש כח ביד ,ב ואל תעשהדסדין בציצית שפטרו חכמים מציצית חשיב ביטול בש

 הרי בהדיא דלבישה בלא ציצית חשיב .ת"ת בשוא"חכמים לעקור דבר מה

היכי הוי בציצית סדין " :הקשו) ה כולהו" דב" עיבמות צ(' ובתוס, ת"שוא

ש וי,  דבת חיובא היא ואין בו ציצית הרי עובר בידים בטליתהת דכי מכס"שוא

 משמע שאתה 'כסותך' דבשעת עיטוף אכתי לא מיחייב עד אחר שנתעטף דלומר

 –(במנחות '  אתי לדרשה אחרינא כדאמרי'אשר תכסה בה'ו, מכוסה בה כבר

  . "ת הוא"שוא –ולאחר שנתעטף דמתחייב ) לפטור תכריכי המת מציצית

 כדמשמע – (אי שנא מכלאים דחשיב עבירה בקום עשהדמ' ושוב הקשו תוס

דשאני כלאים דעיקר האיסור בשעת לבישה "י "ותירצו בשם ר, )א"בברכות כ ע

  ."אבל כאן לא מתחייב עד אחר שנתעטף כדפרישית, שלבש באיסור

  .ת"י שיטתו מכאן דהוי שוא"ע למה לא הוכיח ר" צם כןוא

ביבמות הם דברי ' ואר דדברי תוסמב) ב" עשם ביבמות צ(ש "הרא' ואכן בתוס

 דאם א"ומכאן הורה ריצב"שסיים , ש מדרויש"ודלא כהר, ל שבמרדכי"י הנ"ר

ט יכול להתעטף בטליתו אפילו "נפסק לאדם אחד ציצית בשבת או בי

 .ומבואר בהדיא דהוכיח כן גם מסוגיא זו, ל"כדברי המרדכי הנו ,..."לכתחילה
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 לתרץ י אפשראדכאן  ,סדין בציציתמ זו הש מדרויש על ראי"ע מה יענה הר"וצ

, דבסדין פטרוהו מציצית ולובש בלא ציצית, כ לעיל דנפסק אחר הלבישה"כמש

  .ישוב לזהיא יתבאר "ולקמן אות י

  

 כשהוא ,ת" דכיון דהוי ביטול בשוא,י מבואר" והנה מדברי המרדכי בשם ר....דדדד

ס עצמו למצב של ואין איסור במה שמכני, אנוס מותר לילך עם הבגד בלא ציצית

א נחלק "והמג, ת תמידלוז וע"כן הוא דעת הטכאמור ו, ת"ביטול באונס בשוא

י ורק משום כבוד "דאי מדרבנן אסור ללבוש הטלית גם לדעת רועליהם דבו

  .הבריות יש להתיר

, ת ומותר"דחשיב שוא, י"נקט דהעיקר כדעת ר) ב"ל' סי(ובשאגת אריה 

והלא לשיטת , בלא תכלת בזמן שאין תכלת לבן םאנו מטיליש כך מאתוהוכיח ז

 ל כרחך וע? לעשות כןים ואיך שריי עשה דתכלת בידםש מדרויש אנו מבטלי"הר

  .ובאופן שאנוס על זה מותר, ת"ם אלא בשואי עקירה בידין זוי דאי"כדעת רזהו 

ל "דין ביטול מצות תכלת לנידון של המרדכי הנהשווה א "הרי שהשאג

 לוומשמע מדבריו דשרי אפי, י דשרי"הוכיח דהעיקר כרומזה , בציציות פסולות

  .ל" הנת תמידלוז וע"א אלא כהט" ודלא כהמג,מדרבנן

א שאינו מקיים שום מצוה " של המרדכי והמגמקרהדאולי ב, אלא שיש לדחות

אבל בנידון של הוכחת , א"הציציות פסולות יש איסור דרבנן וכהמגשכן 

 שרי אף אי גוונאשמא בכה, לא תכלתלבן בבזמן הזה  םמטיליכך שא מ"השאג

ואף דבעלמא אמרינן , יה ממשייקיים מצות לבן בעששסוף סוף מדרבנן משום 

כגון עשה (ים יהיינו באופן של ביטול ביד, מאי אולמיה האי עשה מהאי עשה

אבל בביטול ) א" עחולין קמא – ועשה דשילוח הקן ,א" עפסחים נט –דהשלמה 

  .לבןצות עשה של  כדי לקיים ממצות תכלת מותרשל ת "בשוא

  

ת "בשם שו) ל"א יודלביץ זצ"לזקיני הגרש( וראיתי בספר מעיל שמואל .הההה

י "דגם לשיטת ר, ולת תמידז וע"א נגד הט" שהוכיח כדעת המג,ערוגות הבושם

, ללבוש הטלית עם הציציות הפסולות אם אין שם כבוד הבריותאסור מדרבנן 

ט אם אין לו " דאסור לשחוט חיה ועוף ביו,ב" עז' ושם בגמ, מדתנן בריש ביצה
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שאף על  הרי .מבטל מצות כיסוי הדםשמשום , ד יוםעפר מוכן או דקר נעוץ מבעו

כל  מ,ט"משום שאסור לו לכסות ביו, ת באונס"יבטל מצות כיסוי הדם בשואש גב

' ת עמק יהושע סי" זו בשוה וכן ראיתי ראי.יכנס למצב זהה אסור לשחוט ולמקום

  .יין שם מה שכתב על זהוע. 'ב

 אחת אין להכניס צות עשהגם במקום קיום מש משם יש להוכיח רהולכאו

ט "דהלא השחיטה שם בשביל שמחת יו, ת"עצמו לביטול מצוה אחרת בשוא

ט הותרה רק משום עשה דשמחת "ודעת כמה פוסקים דמלאכת יו(דהוי מצוה 

 משום ביטול מצות ו הכיילואפ, )ב"ק' א סי" ובשאגא" ע בפסחים סחיןט יעוי"יו

ט אינו מצוה "ואף שיש לחלק דשמחת יו(ט "כיסוי הדם אסרו עליו לשחוט ביו

כך י מ"א להכריע כדעת ר" הוכחת השאגם כןוא. )גמורה ואפשר בדברים אחרים

ל  צריך לאסור לכרה דלכאו, לבן בלא תכלת בזמן שאין תכלת קשהםטילישמ

יאסר משום ביטול מצוה ילבן של ה מצוה ואפילו במקום קיום , מדרבנןהפחות

  .דתכלת

  

 צות עשה דלבן ומצות עשהוהוא דיש לעיין במ,  ונראה לבאר באופן אחר....וווו

 אחת ולבן ותכלת הם רק צות עשה מצוות עשה או דהוי משתי אי הוי ,דתכלת

  .שלמות במצוה ומצוה מן המובחר

ג "ואע –התכלת אינה מעכבת את הלבן " : התכלתרקי ריש פ" רשתבדהנה כ

ואי עביד , את זה אין זה מעכב ילו הכיאפ... בציציתחוטין ' דמצוה לתת תכלת ב

ידי מצות " יצא"ומפשטות לשונו נראה ד". ארבעתן תכלת או ארבעתן לבן יצא

' והוי דומיא דמאי דאמרינן שם בגמ( מחסר עשה א חשיבציצית לגמרי ול

ינו בדין להקדים לבן  הי'התכלת אין מעכב את הלבן'כרבי ו' דמוקמינן מתני

  1.) דלא הוי אלא למצוה מן המובחר ואי עבד איפכא יצא,לתכלת

לפי זה לא דמי הך דהתכלת אינה מעכבת את הלבן לאינך אחריני אמנם 

 דהתם בוודאי קיים ,ל ראש כגון תפילה של יד אינה מעכבת ש,דמנחות' במתני

                                                  
א "בן דורו של הגר(ל "ט ליפמן ז"יו' רלט " קדושת יופרס מה"ל' י ראיתי בסי"דיוק זה ברש 1

  .)ן'ח מולאזי"נ הרבה עם הגר"ונו
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. 'וטפות בין עינךוהיו לט'ע ד" ולא קיים כלל מ'קשרתם לאות על ידך'ע ד"מ

  . ובציצית קיים מצוות ציצית ורק לא יצא ידי חובת מצוה מן המובחר

 לרב קטינא מרה סדין שפירשו דהמלאך א" דא" עמ' וכן נראה מדברי תוס

  ."קפידמ קא מן המובחרמן המובחרמן המובחרמן המובחרמציצית  ",ציצית מה תהא עליה דהחסירו תכלת

ל "וי" :ה אלא" בסדא" עא בדף מא"רשבל ם המיוחסיםבחידושיכתב וכן 

דבסדינו של רב קטינא היה בו ציצית של פשתן ולא היה בו תכלת משום גזירה 

עיקר עיקר עיקר עיקר  וגער בו המלאך שלא היה מקיים ...משום כסות לילה כאנשי ירושלים

 וקאמר דבהא ענשי על שאינו ,ג" וקאמר ליה ענשיתו בכה... דזהו תכלתהמצוההמצוההמצוההמצוה

  ".י שמקיים מצוה"מקיים עיקר מצוה אעפ

 ללמד "וראיתם אותו" הקשה למה בעינן א" עתכלת סוף דף לחובריש פרק ה

י א: "...רץ ותי. לשתוק קרא ולא יהיה משמעות לעכב,ה את זהדאין מעכבין ז

 מעכבי כל מקום דמה אמינא הו',וראיתם אותו' אי לא כתב מידי והוי שתיק מ,נמי

עינן  דאשמ'אותו' ולכך כתב ,יהו לא קיים מצוה מן המובחרולמצוה ובלא תרו

אלא דמצוה טפי מצוה מן המובחר מצוה מן המובחר מצוה מן המובחר מצוה מן המובחר  דקייםדקייםדקייםדקיים דהיכא דליכא נמי אלא חדא 'אותו'

 דבלבן לבד הוי אפילו בגדר ,ל"כאן כבר הפליג יותר מהנו". לעשותו משניהם

  .לעשותו משניהם" מצוה טפי"מצוה מן המובחר ורק 

פ שאין אחד "אע" :)ה"א ה"פציצית ' הל(ם "וכן מורים בפשטות דברי הרמב

 והלובש טלית שיש ,ב את חבירו אינן שתי מצות אלא מצות עשה אחתמהן מעכ

 אמרו חכמים .הרי קיים מצות עשה אחת –או שניהם כאחד בה לבן או תכלת 

 שני הרי שהם ".מלמד ששניהם מצוה אחת – 'והיה לכם לציצית' :הראשונים

  .מצוה אחת ויצא ידי המצוה באחד מהןשל  םחלקי

דתכלת הוי ,  על התולה קלא אילןב" ע סא מציעאיהושע בבאוכן מבואר בפני 

  . בלבןי חובהובדיעבד יוצא יד. רק מצוה מן המובחר

  

ם לבן והתכלת הלפרש שהל "ועתה נבוא לבאר מה הזקיקם לכל רבותינו הנ ....זזזז

 מצוות שונות דומיא דתפילה של יד שתיואינם , מצוה אחתשל  חלקים שני

, .ה את זהחות שאין מעכבין זדברים במשנה במנה ושאר ל ראשותפילה ש

ע "ובמ, א"צ שורש י"ם בסהמ" הביאו הרמב, בדרשת הספרישיסוד הדברנראה 
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והנה היה אפשר " :א"ם בשורש י" הרמבו לשון וז.)ה"א ה" פ ציצית'ובהל, ד"י

 לולי מה שמצאנו להם לשון ,לנו שנאמר שלבן ותכלת יימנו בשתי מצוות

 והוא אמרם ,)ד הביאו בשם ספרי" יע"במ - (ישמעאל ' מבואר במכילתא דר

והיה לכם ' תלמוד לומר ? מצות תכלת ומצות לבן,יכול שהן שתי מצוות' :שם

 שאפילו לך התבאר כבר הנה.  מצוותשתי המצוה אחת היא ואינ – 'לציצית

 הענין כשיהיה אחת מצוה יהיו פעמים זה את זה מעכבין שאינם החלקים

  ."...אחד

בירא ליה  וס, מצוות אלא מצוה אחתשתיינם הרי שלמד מברייתא זו שא

.  חשיבי מצוה אחתילו הכי ואפה את זההברייתא אתיא כרבנן דאין מעכבין זש

ה  דהאי ברייתא אתיא אליבא דרבי דסבר דמעכבין זכתב יו שםן בהשגות"והרמב

 והאומר שאינן מעכבין יעשה אותן מצות , ולזה אמר שהן מצוה אחתאת זה

ם  א,ה את זה דאי סובר האי תנא כרבנן ואין מעכבין ז,ם"ב ותמה על הרמ.רבות

עכשיו  וכי בא התנא הזה ?מצות שתי ואינם אחת מצוה שםלאיזה ענין שנו " כן

 ציצית ענין נביא שלא וללמדנו עשה מצות ושמנה וארבעים מאתיםלמנות 

  .!"בו לטעות ראוי איננו הדבר זה !?אחת למצוה אלא בחשבוננו

 ,ם וסיעתו"ל למדנו דבר גדול מהאי ברייתא לשיטת הרמבולפי המתבאר לעי

 לבן אינו ם הכי ומשו, חלקים של מצוה אחתשנידגדר מצות לבן ותכלת הוי 

 מצוות כסברת שתיואילו היו ,  מעכב את הלבןנומעכב את התכלת ותכלת אי

ם " להרמבה שאין כן מ,יהי השנצות עשה מהן ביטול מתן היה בקיום אח"הרמב

  .ם"ן על הרמב" קושיית הרמבתמיושבבזה  ו.ל"נוסיעתו ה

, כל חד לחודיה משמע – 'וראיתם אותו'למדו חכמים מ' פ שבגמ"ואע

ם "וכן מבואר בהדיא מלשון הרמב, 'והיה לכם לציצית'יתא זו דרשוה מיבבר

  .ה את זהל דמכאן יליף דאין מעכבין ז"הנ' בהלכה ה

  

ן אי) א"רשב', תוס, י"רש(יעתו ם וס" דלדעת הרמב, זכינו לדיןל כל פנים ע....חחחח

 באחד מהן ולכן( חלקים במצוה אחת שני מצוות שונות אלא התכלת והלבן שתי

ן הם " ולדעת הרמבואילו, )ורק לא קיים מצוה מן המובחר" המצוה"יצא ידי 

  .ל ראשותפילין של יד ות עשה כתפילין שו מצשתי
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ד בזמן שאין  לבן לבםם וסיעתו מיושב הא דמטילי"וממילא לדעת הרמב

  2. אלא ביטול מצוה מן המובחר,גדר ביטול עשהכלל ב ן זה דאי,תכלת

לשון הכתוב הנה ד .מצוה אחתשל  חלקים שניויש ליתן טעם לסברא זו דהוי 

דעל , "והיה לכם לציצית, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת... ועשו להם ציצית"

 ,,,,לציציתלציציתלציציתלציצית – על ידי שתיהן – לכםלכםלכםלכם והיהוהיהוהיהוהיה תכלת על הלבן ונתינתונתינתונתינתונתינת דלבן עשייהעשייהעשייהעשייהידי 

וכדאיתא בברייתא , ל"שהמצוה היא ציצית והיא נהיית על ידי שני החלקים הנ

הרי לפנינו דכאן בפרשת שלח נזכר פירוט עשיית הציצית על ידי לבן . ל"הנ

, "גדילים תעשה לך" לא הוזכר פירוט כלל אלא רק מצותפרשת כי תצא ותכלת וב

אם כן מצות גדילים לא , צות לבן ומצות תכלתמ, ואילו היו שתי מצוות שונות

אבל אי הוו שני חלקים של מצוה אחת ניחא מה , ידענו באיזה מהן עוסקת

  .שבמשנה תורה התורה מקצרת ואומרת את המצוה בלא פירוט

  

כשאין האם דהנה נחלקו הראשונים .  ויש לבאר דבר נוסף הקשור לסברא זו....טטטט

י "דרש.  חוטי לבןשני בורהן או דסגי מהת של לבם חוטיארבעהתכלת צריך ליתן 

בריש ' וגם תוס, תכלת או לבן יצא" ארבעתן"כתב בריש פרק התכלת דאי עביד 

דשמא , עודוכתבו . ם חוטיארבעהי דבעינן " התכלת דנו בזה והסכימו לרשרקפ

 שני ובין יש בו חדבין יש בו מין א, ' ארבעה– גדילים ; שנים–גדיל 'מדדרשינן 

  .'ו' ציצית סי' ש בהל" בראן הואוכ. ארבעה חוטיםך מינים צרי

כה והל" :ו לשונווז', ט' סי' ש כלל ב"ת הרא"ג הביא משו"י' י סי"אבל הב

והיה מספיק לנו בשני חוטין לבן אלא ,  דתכלת אינו מעכב את הלבןלמשה מסיני

  .ם חוטישניהרי דנקט דסגי ב ."זכר לתכלתזכר לתכלתזכר לתכלתזכר לתכלת חוטין שנישאנו נותנין עוד 

 כשאין ם כן א, מצוות נפרדות לרבנןשתי דאי הוו ,ל"לוי בנידון הנוהדבר ת

אבל לדעת . ש בתשובה"וכשיטת הרא,  של לבןם חוטישני סגי בתיהןעושין ש

 ם חוטיארבעה ולכן ,"גדילים" חלקים בתוך מצות שני תכלת ולבן' י ותוס"רש

                                                  
חה לדחות לא ו בכ ישבכל זאת, "מן המובחר"ג דהוי מצות תכלת גדר של " אע,כל מקוםומ 2

י לבן "ולא חשיב אפשר לקיים שניהם ע, תעשה דכלאיים בציצית כמבואר בהדיא בכל הסוגיא
 .ל"ט הנ"וכבר עמד בזה הקדושת יו, לחוד
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 ודבר ,עשו מתכלת ומלבןי שים חוטיארבעהותן של הוורק דמצ(זהו גוף המצוה 

  .ק"ודו, ) מעכבזה אינו

  

בדין , ב" י'ת עם שאר הראשונים בסי"ואולי יש לתלות בזה גם פלוגתא דר    ....יייי

 )ה אלא"ד(ב "לח ע' ת בתוס"דעת ר. גרדומי ציצית דכשר אם נשתייר כדי עניבה

ודין גרדומין כשר רק לגבי חד מן המינים . ם שלמים חוטישני דנשתייר ני מילידה

 שם דבכל אר הראשוניםודעת ש.  שלםחדשאר מין איוצריך שי, או תכלת או לבן

 , שלםחדישאר מין אי שין צריך וא, כשר אי נשתייר כדי עניבהםחוטיה ארבעת

 חלקים במצוה שני דאי הוי יש לומר ו."ציצית"היינו גרדומי " תכלת"וגרדומי 

ק רתכלת ולבן  והוי , איזה שיהיום חוטיארבעהאבל בעצם מצות ציצית ב, חתא

,  שלםחדשאר מין אי בדין גרדומין אין מעליותא שים כןא, מצוה מן המובחר

 מצות ,ות שונותו מצשתי אבל אי הוו ;כיון שאין המינים בעצם הגדרת ציצית

 ן זהואף שאי, ישאר בשלמותי שחד אפשר דבעינן מין אם כןא, תכלת ומצות לבן

  .ע בזה" ויל.מוכרח

  

 דמצות תכלת ,ם וסיעתו"בדעת הרמב) 'ח- ' זיותלעיל אות(ולפי מה שנתבאר  ....אאאאיייי

יש ליישב בזה הוכחת ,  גמורהצות עשה בגדר מהואינ, א בגדר מצוה מן המובחריה

 צות עשה מםדאיך אנו לובשין לבן בלא תכלת ומבטלי, ל"ב הנ"ל'  סית אריההשאג

יש ל " ולהנ.ש מדרויש"י במרדכי נגד הר"ולכן כתב להוכיח מזה כדעת ר, דתכלת

 דבזה ,ש מדרויש לגבי מצות תכלת דהוי בגדר מצוה מן המובחר" דמודה הר,לומר

 בטלית םש לאסור הלבישה ה"וכל דבריו של הר, מותר ללבוש ואין איסור בלבישה

טול עשה יהוי בו" גדילים תעשה לך" דמבטל לגמרי מצות םעם ציציות פסולי

  3. איסור בלבישהי דאין" אבל לגבי ביטול מצות תכלת בזה מודה הוא לר,יםיביד

שכתבו הראשונים פירושו שחייבים לעשותה אם " מצוה מן המובחר"דגדר 

ורק שאין זה מעכב את קיום . ואינו רשות, כמו שציוותה התורה בפירוש, אפשר

ולכן הגם שחייבים בזה ובמניעתה . של תכלת ולבן" מובחר"המצוה בהיעדר ה

                                                  
 .א"ל לדחות הוכחת השאג"ט הנ"וכן כתב בקדושת יו 3
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, ביטול בשב ואל תעשהמכל מקום ביטול זה נחשב רק כ, ל עשהוחשיב ביט

 דהרי כשאין ,שהרי אין התורה אוסרת לבישה כזו של לבן לחוד או תכלת לחוד

ולכן . אלא זהו ציווי להשלים את מצות ציצית, תכלת הוי מצות התורה ללבוש כך

. ואין כאן ביטול בידיים אלא מצוה לעשותה אם אפשר' איסור לבישה'אין זה 

כמו , יטול מצות תכלת חשיב שב ואל תעשהש מדרויש דגדר ב"ולכן יסבור הר

  . י"ביטול מצות ציצית לגמרי לשיטת ר

ש במרדכי דנו בנידון "י והר"דהר) 'לעיל אות ג(וכן יתיישב בזה מה שהערנו 

 להוכיח מסוגיא דמנחות לזאמר י "ור. יםי או ביטול בידב ואל תעשהזה אי הוי ש

 ויבמות א" עסוגיא דברכות כי שיטתו מ"ולמה לא הוכיח ר,  דכבוד הבריותא"ע

, והתשובה לזה. יםי ולא ביטול בידב ואל תעשה דסדין בציצית הוי שב" עצ

משום דבדין סדין בציצית נחלקו הראשונים אי פטרוהו רק מתכלת או פטרוהו 

 םי וסיעתו סדין בציצית מטילי"ולרש –'  ט'י סוף סי" בבייןע –גם מלבן לגמרי 

אבל , ב ואל תעשה דהוי שאמרוזה ב ם כןא,  בוםליורק מצות תכלת מבט, בו לבן

בהא אין להוכיח מכאן , 'גדילים תעשה לך' דמבטל מצות ותלגבי ציציות פסול

  . דאיירי בציציות פסולות יש להוכיח כןא" עת ורק מסוגיא דמנחות לז"דהוי שוא

, י" שכתב להוכיח מסוגיא דסדין בציצית כדעת רב" עש ביבמות צ"הרא' ותוס

 בו םמפרשי דסדין בציצית פטרוהו אף מחוטי לבן ואין מטילי' שום דתוסזה מ

 שפיר יש להוכיח גם ם כןא, ב ואל תעשהש'  קרו לה בגמילו הכיואפ.  כללציצית

בשבת ) ג"לפרמ(וכעין זה כתב הראש יוסף , ש"י ולא כדעת הר"מכאן כדעת הר

  .ש"ע. דיןי אין הוכחה מסדין בציצית כיון שמטיל לבן בס" דלרשב" עכה

  

 ,חת שונות ולא הוו מצוה אצוות עשה משתין דתכלת ולבן הם " ולדעת הרמב....יביביביב

מצות  ם לבן בזמן שאין תכלת והלא מבטליים איך מטילשיא הדרינן לקום כןא

 יקשה דמדרבנן כל מקום מ,י במרדכי" נימא כהרלווהערנו דאפי.  דתכלתעשה

לעיל  (ב ואל תעשהפן של ש באולואסור להכניס עצמו לביטול עשה באונס אפי

  .)'אות ה

 בדין כל מקוםות שונות מו מצשתיג דהוו "דאע, ויש לבאר באופן אחר לדעתו

 כל חד לחודיה –וראיתם אותו " דילפינן מקרא 'תכלת אין מעכבת את הלבן'זה ד
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 כאן גלי רחמנא דאי אין יכול לקיים שניהם ם כןא, )א"מנחות לח ע" (משמע

כל חד " דהאי ילפותא דרבנן .יהימבטל המצוה השנג ש"יעשה אחד מהן אע

דאי אכתי אסור , 'אחדא –וראיתם אותו ' באה לומר באופן חיובי "לחודיה משמע

 מסתבר כלל ואין ?למאי רבי רחמנא דאין מעכב, לעשות כן משום ביטול עשה

 אי מדרבנן יש לוואפי. רלמצב של דיעבד אחר שעבר איסושבא הכתוב ללמד 

ל גבי מניעת כיסוי הדם " וכנ,ת"ס עצמו במצב ביטול עשה בשואאיסור להכני

 ושרי ה את זה כאן דגלי רחמנא בהדיא דאין מעכבין זכל מקוםמ, ט"ביו

  4. גם מדרבנן שרי, מהן כשאי אפשר לקיים שתיהןחדלכתחילה לעשות א

  

שהביא סברא זו , ) קג'עמ(ל "זין זדר מר" וראיתי בספר פתיל תכלת לאדמו....יגיגיגיג

,  דאין לומר דיש ריבוי להתיר להטיל לבן כשאין תכלת או איפכא,ותהודחה א

 אינו ריבוי כלל "כל חד לחודיה –וראיתם אותו "משום דלשיטתו האי דרשה ד

סבר שוהוי רק תשובה לדברי רבי , ב" עדהא איצטריך לכמה דרשות במנחות מג

שמע רבנן דאינו במלו אמרו ש( "ויהו בחדועד דאיכא תר –וראיתם אותו "

 "אין לו תכלת מטיל לבן" ולכן נדחק לפרש דהא ד). כל חד במשמעותלוואפי

 היכא דליכא כבוד הז דלפי,  והדוחק מבואר לכל.היינו היכא דאיכא כבוד הבריות

ודאי שמנהג כל הדורות מימות ווב,  אסור ללבוש טלית עם לבןההבריות יהי

בד ואפילו בצנעה דלא  ציצית עם לבן ללהולבשו לכתחי, הגאונים לא סברו כן

 שנדחק לומר דצער המניעה מזה , וסברת חיבוב מצות לבן.שייך כבוד הבריות

  .ה תמוה,שוה לכבוד הבריות

 'אותם'ולא " אותו"ש מדכתיב ידהלא דר, ובפרט דמסתבר דדרשה גמורה היא

 ב" עואינו ענין לכל הנך דרשות בדף מג,  דכל חד לחודיה משמעע מינהשמ

 םובחידושי. למעט כסות לילה או סומא או שאר דרשות דשם" וראיתם"דדרשו מ

א ריש פרק התכלת פירש להדיא דדרשה דרבנן וראיתם אותו "רשבהמיוחסים ל

  ." לאחד מן המינים...אותו"ד, למעט

                                                  
 ב בהעמק דבר"יתי בנצי ציון לספר זה רא.'ב'  זה ראיתי בספר עמק יהושע סירוץוכתי 4

 .ובשאילתות
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  . שרי בחד מינייהו,וממילא גלי רחמנא דהיכא דאי אפשר

 "לדורותם" שלח על הא דכתיב'  בפר החייםויש להוסיף טעם בזה מדברי האו

 למצות "לדורותם" או להקדים ה ליה הורהבין מצות לבן למצות תכלת ולכאו

אכן לצד שיש במצות " :ר החיים האוו לשוןוז, לבן או לאחרו אחר מצות תכלת

הלבן ישנו בכל זמן והתכלת יש זמן שאינו ,  הלבן והתכלת,ציצית שני דברים

, לומר שהלבן לדורותם, תכלת קודם זכרון ה'לדורותם'ואמר ' ונתחכם ה, מצוי

 והגם שהתכלת אינו מעכב את הלבן ולא .אבל תכלת כשאינו בנמצא אין חיוב בו

 הלבן הוא בנמצא לדורות בלי הפסק מה שאין כן אף על פי כן, הלבן את התכלת

  ."התכלת

  

דאילו בזמן שיש תכלת חייבין בה , ל הוא בזמן שאין תכלת" וכל  נידון הנ....ידידידיד

וכמו שנתבאר לעיל בדעת , א דהוי בגדר מצוה מן המובחר אי נימלואפי(

  :כמו שמוכח בכמה מקומות, )הראשונים

  . שבתורה דכלאיםא תעשהדמדחזינן דתכלת דוחה ל. א

הרי שיש  – "של תכלתעונשו נשו של לבן יותר מוגדול ע" :ב" עבדף מג. ב

  .עונש בביטולה

 ,אעשה בעידן ריתחאדמענישנן ) ב" עבדף מא( קטינא במדברי המלאך לר. ג

מצוה מן של תכלת הא שם שכוונת המלאך היה על ביטול "ורשב' ופירשו תוס

  .המובחר

 :י"ופירש, "כל שאין לו ציצית בבגדו עובר בחמשה עשה" א" עבדף מד. ד

ונתנו על ציצית הכנף פתיל 'הרי שנחשב  – "גדילים, וראיתם, והיה, ונתנו, ועשו"

, ואולי האי ברייתא כרבי דמעכבין( עליהן ות שעוברו מצחמש לאחד מ'תכלת

  .)ע בזה"וצ

ף וסיעתו פטור רק מתכלת וחשיב עקירת דבר "סדין בציצית לדעת הרי. ה

  .ת"ת בשוא"מה

אף אם אינו בגדר מצות עשה גמורה ויש , דהוי חיוב גמור, ל"הרי מכל הנ

  .עונש בביטולה

  .ות בהידור לשמו באהבה וביראהויעזרנו לקיים כל המצ' וה
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        אריה לייב יעקבזוןאריה לייב יעקבזוןאריה לייב יעקבזוןאריה לייב יעקבזוןהרב הרב הרב הרב 
        בני ברקבני ברקבני ברקבני ברק

        כריכותכריכותכריכותכריכותהההה ו ו ו וההההקשירקשירקשירקשירההההפרטי דינים ומנהגים בסדר פרטי דינים ומנהגים בסדר פרטי דינים ומנהגים בסדר פרטי דינים ומנהגים בסדר 

        תחיבת החוטים בכנףתחיבת החוטים בכנףתחיבת החוטים בכנףתחיבת החוטים בכנף

תכלת  הקדים ואם ,לתכלת לבן להקדים מצוה תניאד" :)א"ע לח מנחות(' בגמ

, רבותינו הראשונים במהות הקדמה זו ופליגי ."מצוה שחיסר אלא ,יצא ללבן

 תחילה הלבן חוטי לתחוב דיש ,בבגד החוטים תחיבת על דקאי משמע י"דמרש

 מעכב הלבן אין התכלת הקדים ואם" : מין כנףהכנף ה"בד ל"וז .התכלת כ"ואח

' בתוס י"רש בדעת כ"וכ( "אחריו הלבן יתן אלא התכלת לפסוק ריךצן ואי

וכן עולה מדברי ). להלן לשונם יןעי ,ק"בשטמ ד"בהו ,אחרות' ובתוס חיצוניות

 ה"ד א"סקי ג' סי ח"או (א" שדקדק מדבריהם מרן החזווכמו, )ואם ה"ד(' התוס

 יקפיד לבד דאסדר למימר לן דלית ",לעיכובא דדין זה אינו שכתבו, )ב"במ

 עשיית בסדר דאיירי הרי". מעשה אחסרון אלא קאי לא עיכובא... לעכב הכתוב

 ה"ד ב"שם ע(לקמיה  בדבריהם וכן. הקשירה אחרי גם הניכר בדבר ולא המעשים

 כ"ואח תחילה לבן חוטי שני תן בהדיא כתב כאילו הוי" :להדיא כתבו )מידי

  ."תכלת פתיל

, לתכלת לבן להקדים מצוה" :חיצוניות' ק שם הביא דברי תוס"מאידך בשטמ

. איכא דמצוה חביבותא מאי דבהא נהירא ולא, תחילה בכנף הלבן לתחוב ה"פ

 מתחיל לקמן רינןכדאמ, תכלת של לחוליא לבן של חוליות להקדים דמצוה ל"וי

 מצוה" :אחרות' ק בשם תוס"שם בשטמ כ"וכ. "לבן בשל ומסיים לבן בשל

 פירושו מתוך, המאוחר להקדים הלזה ז מעכבין אין דקתני' מתני י"פרש ,להקדים

 תכלת הקדים ואם לבן להקדים דמצוה ,בכנף החוטין תחיבת לענין דמיירי משמע

 שהרי ,ניכר שאינו בדבר הקדמה רלומ שייך דמאי ,נהירא ולא. מעכב לא ללבן

 דמיירי לפרש נראה לכך. לתחיבות הקדים מי ניכר אין שניהם שנתחבו אחר

 מתחיל לקמן כדאמר, תחילה לבן של חוליא להקדים דמצוה ,החוטין בכריכות

 אין לבן לשל תכלת של חוליא הקדים שאם וקאמר, לבן בשל ומסיים לבן בשל

  ). הפירושיםשניריב שהביא את '  עמג" ערוגות הבושם חיןועי( "מעכב
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 ...?הציצית את עושין כיצד: "כתב )ו"הא "פציצית  'הל( ם"והנה הרמב

 לתחוב להקדים כלל שיש הזכיר ולא ,"באמצע וכופלן חוטין ארבעה שם ומכניס

, דמנחות ד"רפ ז"והגרי, שם א"חזו (בדעתו האחרונים וכתבו. תחילה לבן של

 הלבן הקדמת יןילענ לה דמפרש) מצוה ה"ד ו"ה ו"פ מנחות יחזקאל ובחזון

 לבן להקדים דמצוה זו ברייתא השמיט ף"הרי וגם. ק"וכהשטמ בכריכות לתכלת

לח  ן אורהובקר (בלבן מתחיל כ"משעל  וסמך ,ל"כנ בירא ליהדס ונראה ,'וכו

 דהוא דכיון ף"הרי בריבד כ"שומ, ם דין זה"והרמב ף"הרי השמטת על תמה א"ע

 לא וגם, ף"הרי הביא תכלת הלכות כל דהא ע"צ ,הביאו לא למשיחא הלכתא

  ).ש"כמ והנכון, ם"הרמב ברילד בזה מזור יגהה

יש להקדים לתחוב בבגד את חוט התכלת לפני ' י ותוס"דעת רשל ד,והעולה

 לדקדק ן צורךק אי"שהובאו בשטמ' ם ותוס"ף והרמב"הרילדעת ו, חוטי הלבן

,  דילפינן ליה מקראב"עלח ' ואר בגמולדינא יש להחמיר בזה אחר דמב. בזה

  .ומשמע דדאורייתא הוא

' הנה בגמ –) 'י ותוס"לרש(אם תחב התכלת תחילה אם מעכב , לעניין דיעבדו

מאי חיסר "ומקשה , שם איתא דאם הקדים תכלת ללבן יצא אלא שחיסר מצוה

, לרבי עכובי מעכבי אהדדי,  אילימא חיסר מצוה דלבן וקיים מצוה דתכלת?מצוה

דלא עבד , ומאי חיסר מצוה,  אמר רב שחיסר מצוה ועשה מצוהמר רב יהודהא

 – ועשה מצוה .מצות הקדמה –חיסר מצוה " :י"רשירש ופ. "מצוה מן המובחר

, מרבי הסובר שמעכבי אהדדי' ממה שהקשתה הגמו. "דהאיכא לבן ותכלת

 שפיר מצינן למימר הסוברים שהלבן אינו מעכב את התכלתמשמע דלרבנן 

אולם , ומה דקתני יצא היינו מצות תכלת, חיסר מצוה דלבן וקיים מצוה דתכלתד

 כתבו בקושיית שני הרוץבתי) ה לרבי"ד(שם ' אמנם בתוס. מצות לבן אינו יוצא

 אמאי חיסר מצוה הא לא מעכבי אהדדי , דקשה טפי,ל שכןדלרבנן כ' הגמ

כ בשיעורי "וכ, ]םה ש"א ד"ג סקי' ח סי"או[א "ש מרן החזו"וביאור דבריהם כמ(

 ואם אין לו אלא לבן ה את זהדמכיון דאין מעכבין ז, ]מ"הנד[מ פיינשטיין "הגרי

 די חובתלא מסתבר למימר דאם הקדים תכלת ללבן לא יצא י, עושה לבן לבדו

 דחיסר מצוה היינו שלא עשה מצוה מן ריך לומר גם לרבנן צהז ולפי, )לבן

'  בקושיית הגמרשי פי" דרשש לעיין יאך[. ידי לבן ותכלתיצא אבל , המובחר
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וכמו שדקדקו מדבריו , ומשמע קצת מדבריו דלרבנן ניחא, דכרבי בעינן לאוקמה

  .]ואינו מוכרח, בזה'  כהתוסבירא ליה אפשר דלא סם כןוא', התוס

  

        עיקר הכריכה בתכלת או משני המיניןעיקר הכריכה בתכלת או משני המיניןעיקר הכריכה בתכלת או משני המיניןעיקר הכריכה בתכלת או משני המינין

 הכנף ,ןבלב מתחיל] לכרוך[ מתחיל כשהוא תנא" :)א"עמנחות לט (' איתא בגמ

ונחלקו . "מורידין ולא בקודש מעלין ,בלבן מסיים מסיים וכשהוא ,כנף מין

או משני המינים , רבותינו הראשונים אם שאר הכריכה היא בחוט התכלת דווקא

  . לבן ותכלת

דכל הכריכות הם בתכלת חוץ מכריכה ראשונה ) ז"הא "פ(ם "שיטת הרמב

לפי שהמצוה של תכלת שיהא ו" :)רפו' בלאו סי(ל בתשובתו "וז, ואחרונה

לא נעשה מהלבן אלא כריכה אחת בלבד סמוכה על הכנף מין , הפתיל כולו תכלת

חוץ מכריכה אחרונה שהיא בלבן , ושאר החוליא עם החוליות כולן בתכלת, כנף

 החינוך פרוכן מבואר בס. "ל"כ רבינו שמואל בר חפני ז"וכ. הואיל והתחיל בו

 'פוף ס( רבינו בחיי ן כתבוכ. יא בחוט התכלתדעיקר הכריכה ה, )מצוה שפו(

ן וכ. בוריהם ובתשובות שאלות שלהןיל בח"והוסיף שכן כתבו הגאונים ז, )שלח

'  בביאור הגמב" עיבמות ה(והמאירי , )ערך תכלת( משמעות לשון הערוך הוא

  ).ושם להלן בפסקים

, )לאה "א ד"עלט (' תוס, )ז והדרא במהדורת עו"עלח (ה "אולם שיטת רגמ

 כות קטנותהל(י מלוניל "הר, )ציצית' הל(העיטור , )טו' ציצית סי' הל(ש "הרא

בשם רב נטרונאי ) ז"א ה" פם"בהשגות על הרמב(ד "אבהר, )א"עציצית יג ' הל

ונדפסה . רה' אלבק עמ( האשכול פרה בתשובת הגאונים שהובאה בס"וכ, גאון

 .הלבן והתכלת בשווהשכורכים מ, ועוד, )שלא' ב עמ"במילואה בגאוניקה ח

הדעה הרווחת היא לכרוך , ולשיטתם נאמרו כמה דרכים היאך לכרוך משניהם

' וכמבואר בתשובת הגאונים ובתוס,  מתכלת לסירוגיןה מלבן וחוליהחולי

. כתב לכרוך כריכה מלבן וכריכה מתכלת) שם(ד "והראב. ש שם ועוד"ראבו

שוב יכרוך כמה חוליות משמע קצת דמתחילה יכרוך לבן ו) א"עלט (י "ומרש

ע "מ(ק " משמעות לשון הסמן זהוכעי.  של לבןהמהתכלת וחוזר ומסיים בכריכ

  . ואינו מוכרח,)לא
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ונתנו על ציצית הכנף פתיל " הפסוקולכאורה שורש פלוגתא זו היא בביאור 

א "פ (ו לשונווז, על חוטי הלבן יכרוך חוט תכלתשם מפרש "דהרמב, "תכלת

ושיכרוך ,  שיעשה על הכנף ענף יוצא ממנה,וויםיזו שני צנמצאו במצוה " :)ג"ה

התכלת אינה באה פירשו שוהסוברים לכרוך משניהם ". על הענף חוט תכלת

וכיוון . אלא המצווה היא עצם נתינתה על כנף הבגד עם הלבן, לכריכה על הלבן

ם "ד בהשגתו על הרמב"ש הראב"וכמ, אין טעם לכרוך בזה יותר מבזה, שכן הוא

שהוא מין כנף וממנו מתחיל , ולמה יותר בתכלת מבלבן" :ב לכרוך בתכלתשכת

מנחות (' ובתוס. "אין זה כי אם שגיון גדול, ובכריכותיו הוא ממעט, ובו מסיים

כיון דתרי "הוא  חוטי תכלת שניכתבו לחד תירוצא דהמקור לכך דבעינן ) א"עלח 

ד דאין חילוק בין הלבן "והוא כהראב, " סברא הוא שיהיו שוין,מיני בעי רחמנא

ם דהתכלת עיקרה לכריכה על הלבן פשוט "כ להרמב"משא, והתכלת במהותם

  .אין מקום לסברא זוש

וכדעת , שמונה מתוך החדשחוט התכלת הוא חוט אהסוברים ראשונים הוהנה 

, מאידך. כרך על הלבןי שיטתם ברורה שהתכלת באה להרהלכאו, ם"הרמב

וכשיטת  (ל אחד חוטים מכארבעה, ללבןבשיטת הראשונים שהתכלת שווה 

 בחוט דישבשביל זה , כרך על הלבןינראה שאין התכלת באה לה, )ראשוני אשכנז

בשניהם שהמצווה ,  שהתכלת שווה ללבן במהותהשהם סוברים ל כרחךוע, חדא

 דלחד תירוצא כל המקור ,א"עלח ' וכבר הובא מתוס(לתיתם על כנף הבגד 

  ).  הסברא דשניהם שוויםל פיהוא ע,  חוטין תכלתארבעהל

דהיינו ( החוטים יהא תכלת ארבעת מחדחוט אשיש לדון להסוברים אמנם 

כרך על הלבן יהאם לשיטתם התכלת באה לה, ) שאחר הכפלשמונה מתוך השניים

 החוט הכורך דינו שיהא כולו בשלימות מתכלת כל מקוםומ, ם" הרמבעתוכד

 כל מקוםומ, כלת שווה במהותה ללבןהתש או , משמש לכריכהינו בחצי שאלוואפי

דמהערוך , ומצינו בזה פלוגתא.  של לבןשלושה של תכלת וחדדינא הוא בחוט א

בירא משמע דס) 'א' ובפסקים דלקמיה ה, ב"עיבמות ה (ומהמאירי ) ערך תכלת(

 שלם מתוך חדאף שסוברים דחוט התכלת הוא חוט א, עיקר הכריכה בתכלתש להו

 מתוך חדדחוט התכלת הוא א) ו"א ה"פ( אף שסובר ,ד"ואילו הראב. ארבעהה

  . ם שהעדיף את הכריכה בתכלת מבלבן" תמה על הרמבכל מקוםמ, ארבעהה
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רעיא וב, ק בכמה דוכתי היא שעיקר הכריכה בתכלת"והנה המשמעות בזוה

כתיב ונתנו על ציצית הכנף פתיל " :איתא להדיא) א"ע קעה ,במדבר(מהימנא 

 דדא איהו דחפי על שאר ,אלא ונתנו על ציצית, א כתיבונתנו על הכנף ל, תכלת

דחפי על שאר " :)לבעל יסוד ושורש העבודה(קרני אור שם ' ופירש בפי". חוטין

אור ' ש בפי"וע. "ל" וק,ל דכריכות דציצית היה רק בחוט דתכלת"ר –חוטין 

על " :ק"שכתב בשם הרמ) ו"א אזולאי תלמיד מהרח"להמקובל מהר(החמה 

והיינו שחורה אני , שהיא שאר חוטי לבן,  על המלכות לכסותהציצית ממש

תכלת " :איתא) א"עקלט , שמות (תרומהק " ובזוה." ונאוה מבפנים,מבחוץ בדין

ואש מתלקחת   וכתיב,) כמראה אבן ספיר דמות כסאביהדכתיב (דא איהו כרסייא 

י בספרו א אזולא"ופירש מהר".  בגין דעבדין ביה כריכין לציצית,ונגה לו סביב

, היא פירוש למלת מתלקחת –בגין דעבדין ביה כריכן לציצית " :)שם(זהרי חמה 

חוץ מכריכה , וכורכים בו הלבן, י התכלת שבציצית עושים בו כריכות"דהיינו שע

 שהוא גוון התכלת 'ואש'וזהו . ל"ם ז"ראשונה ואחרונה כמו שכתב הרמב

) ב"ע קעה ,במדבר( מהימנארעיא וב. ש" וע," שנלקח ונכרך על הלבן'מתלקחת'

שבעה רהיטין אלין אינון שבעה צרירין דתכלתא דבעי לכרכא ביה בכל " :איתא

והיא חוטא חד ורשימא  ": שםואחר שביארו ענין הכריכות איתא. "חד וחד

ומשמע שעיקר הכריכות אינו אלא . ..." וגוונא דילה נפיק מחד נונא,בגוונהא

  . חוליותהרכו כל שבע ובו נכ, בחוט אחד שהוא חוט התכלת

 פשיטא ,חד מהשמונהי והמקובלים דהתכלת הוא חוט א"והנה לדברי האר

מבואר דבר זה אינו ק "בזוהאף ש כל מקוםומ, א בתכלתועיקר הכריכה הש

  . שמעינן שפיר דעיקר הכריכה היא מהתכלתכל מקוםמ, להדיא

 בתכלת  פשיטא דיכרכו הכלשמונה מתוך החד הנוהגים בחוט תכלת א,ולדינא

 ונראה דאף הנוהגים בחוט תכלת .ת"וכמשנ) מלבד כריכה ראשונה ואחרונה(

אחר שכן עולה , טוב יותר שינהגו כן) שמונה מתוך השנייםדהיינו ( שלם חדא

 דבמקום ש לומרושפיר י, ל" לדעת המקובלים וכנן הואוכ, ק"להדיא מדברי הזוה

ק "כה ס' סי(ב "ש המשנ"וכמ, דאיכא פלוגתא בפוסקים דברי המקובלים יכריעו

ין עיקרי י ענן זה המינים אישניובפרט אחר שאף לסוברים שהכריכה היא מ). מב

זהו עיקר  – לסוברים שעיקר הכריכה בתכלת ה שאין כןמ,  במצווהל כךכ
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, ל זה אין קפידא בככל מקוםומ, ל"ולכן נראה דטוב יותר לנהוג כהנ, מצוותה

  . ת יצא אחה לא כרך בה אלא חולילודהא אפי

        

        חוליות חוליות חוליות חוליות 

ובזמן שהיה תכלת היה צריך לדקדק בכריכה לעשות שבע " :)א"י' סי(כתב הטור 

  . "חוליות כמו שהם מפורשים בגמרא

 לא כרך לוואפי, תכלת שכרך רובה כשרה" :)א"עלט  מנחות(' והכי איתא בגמ

וכמה . ונויי תכלת שליש גדיל ושני שלישי ענף, בה אלא חוליא אחת כשרה

 יפחות לא הפוחת נאאת. תניא רבי אומר כדי שיכרוך וישנה וישלש, חוליאשיעור 

 שבעה כנגד משבע יפחות לא הפוחת, עשרה שלש על יוסיף לא והמוסיף, משבע

 אוירין וששה רקיעין שבעה כנגד עשרה שלש על יוסיף לא והמוסיף ,רקיעים

   ."שביניהם

והמוסיף  שבעת מהפוחת לא יפחו"ונחלקו רבותינו הראשונים על מה קאי 

 יש עתוד ולפי, דקאי אחוליות, )שם(י "דעת רש. "שלש עשרהולא יוסיף על 

ובשיטה זו קיימי . כריכות' שכל אחת מהם של ג, ג חוליות"או י' לכרוך בציצית ז

שם (' תוס, )טו' ציצית סי' הל(ש "הרא, )ח"א ה"פ(ם "הרמב, רוב ככל הראשונים

, )ב"עיבמות ד (מאירי ה, )צה' מנחות עמ(ד "יהר, )עשה כו(ג "סמ, )ראשוןה' בפי

ונדפסה גם . רה' עמ( האשכול פרוכן מבואר בתשובת הגאונים שהובאה בס. ועוד

  ).של' ב עמ"בגאוניקה ח

בשם רב ) לט' ובתמים דעים סי, ז"א ה"בהשגות פ(ד "מאידך דעת הראב

 כתבון וכ,  קאי אכריכות שבין קשר לקשר"שבעלא יפחות מ"ד, נטרונאי גאון

). ציצית' הלכות קטנות הל( בנימוקי יוסף ן כתבוכ. בשם יש מפרשים) שם(' תוס

  ). שער ציצית דרך השלישי( אהל מועד פר בסן הואוכ

 רשפי, " כדי שיכרוך וישנה וישלש...שיעור חוליא"ולפי שיטתם מה שאמרו 

ל ומתחי, כריכה בלבן וכריכה בתכלת, וכורך הלבן עמו, ד דהיינו בתכלת"הראב

כי ,  כתבוסףי יוהנמוק.  כריכות לכל חוליאשבעוהרי הם , בלבן ומסיים בלבן

 שבעאבל מדרבנן לכתחילה בעינן ,  כריכות זהו שיעור חוליא מדאורייתאשלוש

  .כריכות לכל חוליא
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א בין כל קשר "כריכות כ' ג חוליות של ג"או י' ויש דעה בראשונים לעשות ז[

' הל(ובארחות חיים , )ב במעשה הציצית"עיבמות ד (כמבואר במאירי , וקשר

  .]י מקורביל"בשם הר) ציצית אות טו

 ובתיקונים כו ;ב"ע רכו ,במדבר(ק מפורש בכמה וכמה דוכתי "והנה בזוה

א ביהל "כ הגר"וכ, ש ורוב הראשונים"ם והרא"י והרמב"כדעת רש) א"ע לג ;א"ע

שלש  או שבעלעשות ,  עיקר להלכהן הואונראה שכ). א"ע רכז ,במדבר(אור 

ד " כהראבימא לןדקיואין להוכיח [.  כריכותשלוש ן מהל אחתשכ,  חוליותעשרה

 בזמן ל זהדדלמא כ, ג בין הקשרים"וי' ממה שנהגו בזמן שאין תכלת לכרוך ז

 וביניהם מעיקר הדין ,קשרים' וסגי בה,  לדקדק בחוליותן צריךואי, שאין תכלת

ג דמתקיים "וי'  העדיפו לעשות מנין זכיוון שכןד .כורך בלא מנין כל מאי דבעי

 דאיכא תכלת וצריך מן הזהאכן בז. ד"פ להראב"ג עכ"ישל ו' זשל ין יבזה ענ

ין של הפוסקים יין ובנייש לתפוס כדעת רוב מנ, מעיקר הדין לדקדק בחוליות

  ).ק" בזוהם כןדכוותייהו מפורש ג

  

        ג מה עדיףג מה עדיףג מה עדיףג מה עדיף""""ויויויוי' ' ' ' בענין זבענין זבענין זבענין ז

, ג"או י' ג היינו שיעשה דווקא או ז"וסיף על יולא י' הנה מה שאמרו לא יפחות מז

קד ( בפסחים' התוס ש"וכמ, ג"ופחות מי' אבל לא סכום אחר אף שהוא יותר מז

 כנגד תיקנו' ז או' ג או ומסתמא, אמר שבע ולא אמר תלת לא ומר" :)ומר ה"ד א"ע

 רקיעים' ז כנגד' מז יפחות לא בהתכלת כדאמר ,להוסיף או לפחות שלא דבר שום

 ש"הרא' בתוס ן כתובוכ. "אוירים וששה רקיעים' ז כנגד ג''י על יוסיף לא המוסיףו

 יוסיף לא והמוסיף' מז יפחות לא הפוחת תכלת של חוליות גבי מצינו ג"וכה" :שם

 והתם, אוירים וששה רקיעים' ז כנגד ג"י רקיעים' ז כנגד' ז התם ומפרש ,ג"י על

 הוראי" :ביתר ביאור שם פרץ בינור' בתוס כ"וכ. "זה או זה או לעשות צריך

 ,ג"מי יוסיף אל והמוסיף חוליות משבע יפחות לא הפוחת דקאמר התכלת מפרק

, שביניהם אוירים וששה רקיעים' ז כנגד ג"וי רקיעים' ז כנגד טעמא התם וקאמר

 עביד דאי, עשר שלשה לעשות דצריך חוליות משבע טפי עביד דאי ל"צ והתם

 יפחות לא, פירושיה דהכי מע מיניהש אלא, הוי מאי גדכנ ג"מי ופחות' מז יותר

  . "יותר ולא עשר שלשה עד לעשות צריך משבעה טפי עביד ואי, משבעה
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 ראשון באויר לכרוך שנוהגים ראיתי ואני :שכתב )א"י' סי( י"בב יןעי ואמנם

 לפי שטעמם לי ונראה ...ג"י וברביעי א"י ובשלישי תשע ובשני כריכות שבע

 אכריכות עשרה שלש על יוסיף ולא משבע יפחות לא דתניא דהא סוברים שהם

 ם הכיומשו, י"נמוק וכתבו' התוס שכתבו אחרון' כפי קאי לקשר קשר שבין

 דמעלין משום והולכים ועולים ,משבע יפחות לא דהפוחת בשבע מתחילין

 ומשמע. "עליהם מוסיפין שאין העליה תכלית שהיא ג"בי וגומרין ,בקדש

 דהיינו באופן זה ש לומראך י. ג"י ואינו' ז שאינו מנין סכום תלעשו רשאיםש

ועל , ג בציצית זו בחוליא אחרת"וי' זשל  מתקיים הרמז ל כל פניםדע, בלבד

ן יאמנם לכרוך את החוליות בסכום מני, ההוספה שאינה מחוייבת לא קפדינן

 ריבי לד" דשפיר מודה הבש לומרי, ג כלל"וי' זשל אחר שלא מתקיים הרמז 

  . 'התוס

 אוירים שלושהב לעשות י"הנמוק בשם שהביא משה בדרכי יין שםוע

 אדם בני מקצת נוהגין שכן א"הרמ ל זהע וכתב, ג"י וברביעי' ז הראשונים

י מקורביל "בשם הר) ציצית אות טו' הל( כתב בארחות חיים ן זהוכעי .האידנא

כ המאירי "וכ. יותג חול" אוירים ראשונים ובאחרון ישלושהחוליות ב' לכרוך ז

 האי גוונאדאף בכ בירא להודס ונראה.  מנהג רבני צרפתל פיע) ב"עיבמות ד (

  .ג"או י' איכא קפידא לכרוך או ז

ן ג חוליות או שאין הפרש בי"חוליות או בי' ומעתה יש לדון אם יש עדיפות בז

.  מהם על חבירוחד הנגלה לא מצינו שיהא מעליותא לאל פיהנה ע. האפשרויות

'  עמדנה ' מהד, חלק ההלכה( המספיק פרם בס"א בן הרמב"כן מבואר בדברי רו

ואין צורך לסטות מכך ,  שבע–ומה שנוהגים לעשות ברוב העולם " :שכתב) 272

 חדולדברי א. 'ג על ז"ומבואר דאין שום עדיפות לי. "והוא מצוה מן המובחר

עזר זעירי מבואר דאלי) שב' א סי"ח( בתי מדרשות פרהמדרשים המובא בס

וממה שמצינו בדברי הראשונים [. חוליות' נהג בז) א"ע נט בא קמאהנזכר בב(

 דאפשר שהוא מפני שדווקא באופן זה עלה להם ,ג חוליות אין ראיה"שנהגו בי

 לא "וזו היא מצוה מן המובחר" ח"א ה"ם בפ" הרמבה שכתבומ. לשליש גדיל

אלא על עצם עשיית ) מלך קרית פרוכמו שנראה שהבין בס(ג "ן ייקאי על מני

  .] שםף משנההחוליות וכדמשמע בכס



כז                                                  והיה לכם לציצית   ג "פרשת שלח תשע

 ומשמע מדבריו ,ג חוליות"ין ייק בכמה דוכתי כתב רמזים על מנ"אולם בזוה

הוא ק ד" הזוהל פיע)  שלחוף פרשתס(כ האלשיך "וכ, שזהו המנהג המובחר

א "כ הגר"וכ). ו"שער הקדושה פ(כ בראשית חכמה "וכ. המנין המשובח ביותר

ק "ש בזוה"דצריך לכתחילה לעשות כהמוסיף וכמ, )א"ע רכז ,פנחס' פ(ור ביהל א

ג מידות "ג כנגד י"וקבלתי לעשות י" :כתב) ג"ט ח"אדם ני(ורבינו ירוחם . שם

  ).א"י' סי(י " בבבאו דבריו והו,"של רחמים

  

        קשריםקשריםקשריםקשרים

 צריך לקשור על כל חוליא ע מינהאמר רבא שמ" :)ב"עלח (מנחות ' בגמ

ובביאור דברי רבא דצריך לקשור על כל . דדחו ראייתו'  בגמש"וע, "וחוליא

 יש מהראשונים שנקטו דהמכוון לקשור על כל .חוליא מצינו כמה פירושים

' הל(ה בעיטור "וכ, רושו הראשוןבפי) טו' סי(ש "וכן נקט הרא, חוליא ממש

 או' חוליות קושר ז'  הכורך זהז ולפי, )תתקמ' סי(וכן משמע מהמרדכי , )ציצית

  .ין החוליותי זה דהקשר הוא להכיר מנרושלפי) שם(ש "וכתב הרא. קשרים' ח

 נקטו שהמכוון רושו השניבפי) טו' סי(ש "והרא) ה לא"א ד"עלט (' והתוס

וכשיטתם שכורכים משניהם ( חוליות דלבן ותכלת שתיהוא לקשור אחר 

נמי דהא " :)שם(' ולשון התוס.  זה מה תועלת הקשררוש לפיש לעייןוי). לסירוגין

ע "וע" ( צריך לקשור על כל חוליא וחוליא היינו כדי שיהיה ניכר התכלתנןדאמרי

  ).ה כיון"ב סוד"עבדבריהם לח 

אלא מלבד הקשר , פירש דעל כל חוליא לאו דווקא) ב"עלח (ק "ובשטמ

'  תוסכתב כן גם בשםו, יקשור עוד קשר סמוך לכנף, העליון הסמוך לגדיל

  .אחרות

ומשמע , ף לא הזכיר דין זה כלל"והנה הרי.  כרבאימא לןי אי קש לעייןוי

 להדיא ן הואוכ.  הכי כיוון דנדחו דבריוימא לן דלהלכה לא קיבירא ליהדס

נהגו , פ שמוכיח מכאן דבקשר אחד די לנו"ואע" :)צד' מנחות עמ(ד "פסקי הריב

 :)]עג' עמ[א "י' סי(י "ד בב"י בן חביב הו"ל מהר"וז. "...לעשות חמשה קשרים

ובין כל , ת אינו אלא קשר העליון דהיינו קשר אחרון של צד הענף"אבל מה"

כי הכריכה השלישית היו מכניסין תוך הגדיל כמנהגינו , חוליא אינו צריך קשר
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אבל למנהג מרווח , והיא עצמה היתה קושרת התכלת או הלבן, היום בכל חוליות

דבריו דמעיקר הדין לא משמע מ. "היו עושין קשר ממש בין כל חוליא וחוליא

  ".למנהג מרווח"אלא שהיו נוהגין כן ,  כרבא לקשור על כל חוליאימא לןקי

 ...ולוקח חוט אחד מן הלבן וכורך בו כריכה אחת :כתב) ז"א ה"פ(ם "והרמב

ואלו  . וקושר,ולוקח חוט התכלת וכורך בו שתי כריכות בצד כריכה של לבן

ק מעט ועושה חוליא שניה בחוט של  ומרחי,השלש כריכות הם הנקראין חוליא

ולא . ..." וכן עד חוליא אחרונה, ומרחיק מעט ועושה חוליא שלישית,תכלת לבדו

ומדלא " :)א"י' סי(י "וכתב על דבריו הב. הזכיר לקשור אלא בחוליא ראשונה

 שאינו פוסק כי ההיא דאמר רבא רההזכיר קושר אלא בחוליא ראשונה נראה לכאו

ופוסק כי ההיא דאמר  ...וליא וחוליא משום דדחינן ואמרינןצריך לקשר על כל ח

רבא קשר העליון דאורייתא ומפרש דעליון היינו עליון ממש כלומר אצל חוליא 

 שבסוף החוליות היה תוחב חוט של ריך לומר צהז ולפי, ראשונה שסמוכה לכנף

היא ויותר נראה לומר שהוא פוסק כי ה. כרך בתוך הכריכה כדי שיתקיים הגדיל

ומה שלא הזכיר קשר בכל חוליא , דאמר רבא צריך לקשר על כל חוליא וחוליא

כריכות הם ' וקושר ואלו הג' כריכות וכו' וכורך בו ב' ה שכתבמפני שסמך על מ

ם "ולשון הרמב. "כריכות עם הקשר נקרא חוליא' דמשמע דג, 'הנקראים חוליא

 השלישית הכריכה ונעשה כריכות שלש נכרוך" :)קלח' בלאו סי(בתשובה 

 קצת ונרחיק, בקשירהבקשירהבקשירהבקשירהשלש  ונכרוך קצת ונרחיק ,אחת לחוליא הכל ויהיה קשירה

 בספר א"ר בנו בדברי להדיא ן הואוכ. "חוליות שבע שנעשה עד, כך ונכרוך

 וכורכים הארוך החוט את לוקחים" :)272' עמדנה ' מהד, ההלכה חלק (המספיק

, הכסות כנף שמצד ילתםמתח החוטים שבעת סביב שלוש או פעמיים בו

 כך, שני קשר וקושרים שלוש או פעמיים וכורכים, מעט ומרחיקים, קשר וקושרים

 היא חוליא כל על לקשור זו הנהגה אם בדבריהם פורש לא אולם. "קשרים שבעה

  .  הדין מן

 וג דתלמודא דחי לה"אע"שכתב ד, משמע דהלכה כרבא) תתקמ' סי(ובמרדכי 

 ".אלא דממילתא דאייתי סייעתא לא מצי למידק" ה רבא לא הדר ביכל מקוםמ

.  ולדבריו בדאיכא תכלת יש לקשור על כל חוליא.)א"י' סי(י " בבבאו דבריווהו

ן וכ.  להלכה דצריך לקשור על כל חוליאבירא ליה העיטור משמע דספרוכן בס
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ולא דחינן , דיחויא הוא –ג דדחי ליה "אעו" :)ד"א סי"י' סי(א " בביאור הגרכתב

  ."ש המפרשים" וכמ...ילתא דרבא משום זהמ

, ג חוליות בציצית"קשרים וי' ק בכמה דוכתי מבואר דיש ה"והנה בזוה

 ;פנחס' פ(א ביהל אור "כ הגר"וכ.  לקשור ממש על כל חוליאן צריךומשמע דאי

וכן . "קשרים' ג חוליין רק ה" מכאן דאף בי.'י קשרים וכו"ואמר ח" :)א"ערכז 

 ,)ברכות' נדפס בריש מס(המפתח ' סים גאון בהקדמתו לסמבואר בדברי רב ני

ומשמע דהיו נוהגים כן גם בזמן , קשרים שבציצית הם קבלה ומסורת' שהה

כתב ליישב ) שם(א "והגר. חוליות'  זל הפחותאף שהיו כורכים לכ, שהיה תכלת

ש "וכמ, חוליות דלבן ותכלת' צ לקשר על כל חוליא ממש אלא אחר ב"דאי

ג "מ אף המוסיף ועושה י"ומ, קשרים' חוליות קושר ה'  העושה ז כןםוא', התוס

אכן יישוב זה יכון רק לדעת הסוברים לכרוך . ש"ע. אינו מוסיף על הקשרים

 ,ואפשר עוד. ד לא משמע כן"ק בכ" מהזוהרהולכאו, מהלבן ומהתכלת לסירוגין

ימא יואי לא ק.  דאף רבא לא קאמר לקשור על כל חוליא ממש,ק" השטמל פיע

  .  ניחאם כן כרבא גלן

, קשרים' ג חוליות לא בעינן יותר מה" דאף ביימא לן למעשה קיעל כל פניםו

  .ק"א שכן עולה מדברי הזוה"ש הגר"וכמ

  

        מנהגים בחלוקת החוליות והקשריםמנהגים בחלוקת החוליות והקשריםמנהגים בחלוקת החוליות והקשריםמנהגים בחלוקת החוליות והקשרים

פש גבן לברר היאך לחלק , ג חוליות"ומאידך בי, קשרים' אחר שהעלינו לנהוג בה

והנה יש מהראשונים . צינו בזה מנהגים שוניםומ. את החוליות בין הקשרים

,  קשרים בזה אחר זה לפני כל הכריכותשניובעיקר מהגאונים שנהגו לקשור 

 אין מקום להסתפק היאך הז ולפי,  אחרי הכריכותה אחר זה קשרים בזשלושהו

אולם למנהגינו ,  בין הקשריםןלחלק את החוליות כיון שלדבריהם כל החוליות ה

 ש לעייןי, )טו' סי(ש "וכמובא ברא,  קשרים על פני הגדילמשתחשמחלקים את 

  .היאך לנהוג לחלק את החוליות ביניהם

  

 וקושרין בחמשה :כתב) מצוה שפו( החינוך פר בס::::מנהג רבים מהראשוניםמנהג רבים מהראשוניםמנהג רבים מהראשוניםמנהג רבים מהראשונים

ובאמצעות הקשר האחרון , חוליות' ובין קשר וקשר עושה ג, מקומות קשר כפול
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' וכן הזכירו מנהג זה בפי. "ג חוליות"שנמצאו בין כולה י, חוליות' עושה ד

 קטנות כות להלרושון בפי"והריבב, ) שלח'פוף ס(ת "ש עה"המיוחס להרא

 תניא פרה בס"וכ, רעג' מו עמ' סי( התדיר פרובס, )תמו'  עמ,י בלוי"הוצאת הרמ(

, )רנג' עמ( ופסקים לרבינו אביגדור צרפתי רושיםובפי, )ק בנספחים"מהדורת מוה

דף (בספרו דרך חיים ) בעל האור תורה(ם די לונזאנו "אופן זה מהרכ לנהוג ב"וכ

לרבי מרדכי הכהן (ת " שפתי כהן עהפר בסתאוכעין מנהג זה אי). ר"ב בדפו"עצז 

חוליות ' דהיינו שבאויר הראשון יכרוך ד, אלא שהוא כתב להיפך, )י"מגורי האר

  . 'ג' ג' ובשאר ג

והאידנא נהוג  ":)טו' סי (ש" הראה שכתבוהמעלה שיש באופן זה היא מ

והוא נוי , כל אחד רוחב גודל עם הקשר, קשרים שוין' אוירים שבין ה' לעשות ד

, )'נדפס אחר דף ח, ב"עיבמות ד (כ המאירי "וכ. "ומתקיים הגדיל יפה, הציצית

וזה ", ג"ולא י, חוליות כמו בשאר האוירין' על המנהג לכרוך באויר האחרון ז

, ג"א י"י' ח' ואף למנהגנו בלבן לכרוך ז". שיעור שוה לכולןכדי שיהא , נאה יותר

שבאויר ראשון יעשו , ש הללו"פ דברי הרא"ע) א"א סקכ"י' סי(א "כתב המג

ב " במשנבאו דבריווהו. כ בכל אויר יותר מקורב"ואח, הכריכות מרוחקים זה מזה

  ).ק סח"שם ס(

' ג' ג' ג (ראשוןהלהעדיף את המנהג לו  הנוהג באופן זה נראה שיש ,ולמעשה

על מנהגנו ) א"י' סי(י "ש בב" וכמ,ומשום מעלין בקודש, )'ג' ג' ג' ולא ד', ד

  .להוסיף במספר הכריכות

  

 כך ואחר ראשון קשר קושר" :כתב) שעד' עמ( המאורות פר בס::::מעלין בקודשמעלין בקודשמעלין בקודשמעלין בקודש

 שלישי קשר וקושר, חוליות' ג יעשה כך ואחר שני קשר וקושר ,חוליות 'ב יעשה

 ובזה ,חמישי קשר וקושר ,חוליות' ה ועושה רביעי קשר וקושר ,חוליות' ג ועושה

 חוליות' ב פירוש ,ה"בגג החוליות למספר סימן ושמעתי .חוליות ג"י נשלמו

 שהוא משום ,וטעם מנהג זה נראה פשוט. "'ה כך ואחר' ג כך ואחר' ג כך ואחר

על מנהגנו ) א"י' סי(י "ש בב"וכמ, שבאופן זה יש את המעלה של מעלין בקודש

', דהפוחת לא יפחות מז'  מתחילין בזם הכיומשו" :ג"א י"י' ט' לכרוך בלבן ז

ג שהיא תכלית העשייה שאין "וגומרים בי, ועולים והולכים משום דמעלין בקודש
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ע "וצ', ה' ד' ג'  היה עדיף לכרוך אהז  לפירהאמנם לכאו. "מוסיפים עליהם

שיש לכרוך התכלת תיכף ) אות כ (שער כריכת התכלת'  לחדש בקותבשכה ולמ(

  ).ל"י, אחר הלבן בלא הפסק קשר

ש שיש נוי לציצית כשהמרחק "והרוצה לנהוג באופן זה יכול לצאת דעת הרא

 ו מזוי שבאויר ראשון יעשה החוליות מרוחקות ז"וזאת ע, בין הקשרים שווה

  .א דלעיל" המגתבעל דרך שכ', וכו

, יו האוירים שבין הקשרים שוויםש שיה"אמנם בעיקר הך מילתא שכתב הרא

וכמו שכתב בלחם , ורבים ושלמים לא הקפידו בזה,  מוסכםן זהיש לידע כי אי

ל לא היו "דבציציות של רבי שלמה מולכו זצ, )ש שם אות מח"על הרא(חמודות 

', ובשלישי ו', ובשני ה, כריכות' שכרך באויר ראשון י, האוירים שווים לגמרי

ומנהג זה ידוע בין רבים מעדות הספרדים . ה" שם הויכאותיות', וברביעי ה

, )א"י' סי(י קאשטרו "ונזכר מנהג זה כבר בערך לחם למהר, מזמנם ועד ימינו

אליעזר ' לר'  מעשי הפרובס, )ט"ב ה"פ(ם "ד עראמה על הרמב" מהררושובפי

ו "ח הכהן תלמיד מהרח"ובמקור חיים למהר, )ו"מעשה אבות פרק ל(אשכנזי 

ק "א ס"י' סי(ח "וכן בכה. ומשמע שלא דקדקו באווירים שוים, ועוד, )א"ס י"סו(

ג ולא הזכיר לעשות "א י"י' ח' שכתב לכרוך ז(י "כתב שמדברי האר) מה

וכמדומה שכן עמא דבר שאין .  לדקדק בזהבירא ליהנראה דלא ס) א"כהמג

 ה"י זללה"וכן העידו על מרן הקה, מדקדקים שהמרחק בין הקשרים יהיה שווה

  ).קפח' ג עמ"ע ח"וע, כא' א עמ"ארחות רבינו ח(שלא דקדק בזה 

  

י דהפוחת והמוסיף קאי "ד והנמוק" יש שרצו לצאת גם דעת הראב::::מנהג מחודשמנהג מחודשמנהג מחודשמנהג מחודש

, ג"א י"י' ח' ז, ולכן נהגו לעשות כמנהגנו ממש בלבן, אכריכות שבין קשר לקשר

' ותר מגאף שעולה י( חוליות שתי לחילקו שלוש מארבע הקבוצות הללואלא ש

  . ג כריכות"לי' חוליות ובכל אויר בין ז' ואז עלה בידם ז, )כריכות לחוליא

ששבע ושלש  בירא להוכ לעיל דרובא דרובא מהראשונים ס"משלפי והנה 

 לדקדק לחוש ן צריךנראה דאי, ק"ושכן מפורש בזוה,  קאי אחוליותעשרה

 ל ידי זהם עבפרט שמפסידי, לחולקים בדבר זה שאינו אלא מצוה מן המובחר

  . ק"ג חוליות שנזכר למעליותא בזוה"ענין י
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ג כריכות בין כל "שיכרכו י, ונראה להציע לרוצים לחוש כן לנהוג באופן זה

 שלושובשני ל, י חוליותת לשןאלא שבאויר הראשון יחלקו אות, קשר וקשר

ובאופן זה נמצא .  חוליותארבעוכן ברביעי יחלקום ל, ארבעובשלישי ל, חוליות

גם יצאו את שיטת (ג כריכות בין קשר לקשר "וגם כרכו י, ג חוליות" גם כרכו יכי

שלא , א בדרכי משה"י והמנהג שהביא הרמ" והנמוקות חייםהמאירי והארח

ן החוליות מאויר יוגם הוסיפו במני, )ג"או י' לעשות שום סכום אחר שאינו ז

ים שווה וכדברי וגם המרחק בין הקשר, י דמעלין בקודש" הבתבשכו לאויר וכמ

 לצאת כל ל זה לדקדק בכן צורךואמנם כבר כתבנו דלמעשה נראה דאי(ש "הרא

  ).ולא כתבנו אלא לחפצים לדקדק בזה, השיטות השונות

,  כמנהג החינוך והראשונים דעימיהסבורים שכאשר הם נוהגיםושמעתי שיש 

רים או משום שעושים בין הקש, ל"י הנ"ד והנמוק" דעת הראבם כןבזה יוצאים ג

 שכבר נתבאר ,אכן זה אינו. ג"ואינו יותר מי' שאינו פחות מז, ב חוליות"או י' ט

  . ג הם בדווקא"וי' זכי מדברי הראשונים 

  

עולה דיש לכרוך ) א"עכז ר ;פנחס' פ(א ביהל אור " לפי דברי הגר::::אאאא""""דעת הגרדעת הגרדעת הגרדעת הגר

,  אוירים ראשוניםשלושה מל אחדבכ, לבן ותכלת לבן ותכלת,  חוליותארבע

וזה לפי דרכו שם ביישוב דברי . ש"ע,  לבןחתאויר האחרון לעשות חוליא אוב

  .חוליאכל ק עם דברי רבא שצריך לקשור על "הזוה

חדא דכל יישוב זה אינו אלא לשיטת הפוסקים דכורכים , ויש לדון בזה

ד עיקר הכריכה היא "ק בכ"אמנם לפי משמעות הזוה, בסירוגין מהתכלת והלבן

ועוד דמבואר ברעיא מהימנא . ק" הזוהבריע לפרש כן בד"וממילא צ, מהתכלת

א "י' סי(א " במגבריודבאו והו, דבין קשר לקשר יהיה כמלוא אגודל) ב"ערכח (

ובפשטות המנהג לכרוך באויר , )א"יג שכן נהג הגר' מעשה רב סי' ועי, ק כא"ס

  . ע"וצ.  עם דברים אלותי שפירלא א,  כריכותשלושאחרון חוליא אחת בלבד של 

 ששייך בירא ליהדס, ל" יש עוד שיטה מחודשת בזה להאריז::::לללל""""דעת האריזדעת האריזדעת האריזדעת האריז

ולדעתו יש , כריכות לחוליא אחת אף אם מפסיק ביניהם קשר גמור' לצרף ג

, ולקשור חלק מהקשרים באמצע החוליות, ט כריכות"ג חוליות שהם ל"לכרוך י

הגנו היום בלבן כמנ, ג כריכות"א וי"י' ח' באופן שבאוירים שבין הקשרים יהיו ז
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והלכו בעקבותיו כמה , )וכתב לנהוג כן אף בלבן וכשאין תכלת מצוי(

 ואמנם" :)מציצית' ו דרוש( בשער הכוונות ו לשונווז. וכדלקמן, מהאחרונים

 קשרים שני יקשור ובתחילה, כריכות' מג חוליא כל, חוליות חוליות יעשהו הגדיל

 .כריכות' ח ויכרוך, אחרים שריםק' ב ויקשור .כריכות' ז ויכרוך, לכנף סמוך

, אחרים קשרים' ב יקשור כ"אח .כריכות א"י ויכרוך, אחרים קשרים' ב ויקשור

 ן כתבוכ". כריכות ל"ט הם והרי, אחרים קשרים' ב ויקשור ,כריכות ג"י ויכרוך

 זה קשרים' ב תחילה שיקשור כך הוא הגדיל והנה" :)ב"ע יח דף (תמיד בעולת

 וחוזר, אחת חוליא כריכות' ג כל, חוליות חוליות ויעשה כרוךי כ"ואח, זה ל גביע

 ארבעה עד יעשה וכן, חוליות לכרוך וחוזר זה ל גביע זה קשרים שני לקשור

 והאריגה, חוליות של אריגות וארבע קשרים ]'ל ה"צ[' ח הכל בין שהם פעמים

' ובג ,כריכות שמונה ובשני, כריכות' ז בה תהיה הכנף נקב אל הסמוכה הראשונה

) א"ע כג דף (לקמיה ושם. "ד"אח ה"הוי כמנין הכל סך, כריכות ג"י' ובד, א"י

 בכל כריכות ל"ט יש' הנז ו"יה שמות' בד שיש אותיות ל"ט כנגד והנה" :כתב

 אלו דבריו ומכל. "הציצית עשיית אופן בסדר ל"כנ, חוליין ג"י שהם, ציצית

 בין הכריכות חלוקת כל מקוםמ ,חוליות חוליות לעשות שכתב דעם מבואר

פ שיש קשרים באמצע חוליא של " יוצא שאעהז ולפי, ג"י א"י' ח' ז היא הקשרים

 עולה כן ועל. מפסיק הקשר ואין,  מצטרפים לחוליא אחתכל מקוםמ, כריכות' ג

וסמך (תמיד  בעולת להדיא תבשכו וכמ, )א"ולא לי(חוליות  ג"לי החוליות מנין

ם שכתב להרחיק אחר חוליא "א מדברי הרמבלשיטתם שאין הקשר מפסיק בחולי

  ).וכדלקמן, פ שקושר"ראשונה אע

 שבכל הכריכות לכרוך נוהגין יש" :)לא אות א"י' סי (ז"ע הגר"בשו ן כתבוכ

, מעט ירחיק הראשונות כריכות' ג שכרך לאחר דהיינו, חוליות חוליות אויר

 ויצרף הראשון מאויר 'א יכרוך כ''ואח, עצמו אויר באותו פעמים' ג ויכרוך ויחזור

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

 ובשלחן". תכלתתכלתתכלתתכלת    שהיהשהיהשהיהשהיה    בזמןבזמןבזמןבזמן    עושיןעושיןעושיןעושין    היוהיוהיוהיו    וכןוכןוכןוכן, קטנות חוליות ג''בי כריכות ט''הל

 ראשון באויר דהיינו, חוליות פ"ע הכריכות ויעשה" :כתב) ו"ה א"י' סי (שלמה

', א כ"ואח, מעט וירחיק, כריכות' ג עוד כ"ואח, מעט וירחיק, כריכות' ג יעשה

' ג' ג' ג' א  רביעית ובחוליא', ב' ג' ג' ג שלישי ובחוליא', ג' ג' ב  שניה ובחוליא
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, מכאן ומקצתה מכאן החוליא מקצת שיעשה באופן ןולכו שדקדקו הרי". 'ג

א פאפו "למהר (לאלפים בחסד להדיא ן כתבוכ. אהדדי לאצטרופי דחזו ומשום

 ',ח ובשני, כריכות' ז הראשון באויר יכרוך" :)ט אות א"י' סי, ל פלא יועץבע

 שלש בין מעט וירחיק שלוש שלוש כריכות ויעשה, ג"י וברביעי, א"י ובשלישי

ן וכ". הדרך זה על וכן, מהשמונהמהשמונהמהשמונהמהשמונה    שתיםשתיםשתיםשתים    עםעםעםעם    מצטרפתמצטרפתמצטרפתמצטרפת    השביעיתהשביעיתהשביעיתהשביעית    והכריכהוהכריכהוהכריכהוהכריכה, לשלש

 יקשור בתחילה, כך הוא החוליות כריכות וסדר" :)מז ק"ס א"י' סי (ח" בכההוא

 פ"ג ויכרוך ויחזור, מעט וירחיק פעמים שלשה ויכרוך, לכנף סמוך קשרים שני

 כריכות שני ויכרוך, אחרים קשרים שני ויקשור, אחת כריכה ויכרוך, מעט וירחיק

, אחתאחתאחתאחת    חוליאחוליאחוליאחוליא    שהםשהםשהםשהם    שלשהשלשהשלשהשלשה    ויהיוויהיוויהיוויהיו    הראשונההראשונההראשונההראשונה    כריכהכריכהכריכהכריכה    עםעםעםעם    שיצטרפושיצטרפושיצטרפושיצטרפו    כדיכדיכדיכדי מעט וירחיק

 ויכרוך, קשרים' ב ויקשור, פ"ג ויכרוך מעט קוירחי, פעמים שלשה ויכרוך ויחזור

 ויכרוך, מעט וירחיק פ"ג ויכרוך, מעט וירחיק פ"ג ויכרוך, מעט וירחיק כריכות' ג

    השניםהשניםהשניםהשנים    עםעםעםעם    שתצטרףשתצטרףשתצטרףשתצטרף    כדיכדיכדיכדי מעט וירחיק אחת ויכרוך, קשרים' ב ויקשור כריכות שני

 ויהיו כריכות עשר שנים שהם הדרך זה על חוליות' ד יעשה כ"ואח, שלשהשלשהשלשהשלשה    ויהיוויהיוויהיוויהיו

' וד קשרים' וה חוליות ג"י שהם כריכות ל"ט נשלמו והרי, פ"ב וקושר, ג"י

   ".אוירים

, ג חוליות"וגם י, י"ד והנמוק"נמצא שיוצאים גם דעת הראב, והנה לדבריהם

  . וגם מעלין בקודש

  

        היאך להפסיק בין חוליא לחוליאהיאך להפסיק בין חוליא לחוליאהיאך להפסיק בין חוליא לחוליאהיאך להפסיק בין חוליא לחוליא

, טמרחיק מע", אחר שעושה חוליא ראשונה וקושרכי כתב ) ז"א ה"פ(ם "הרמב

מבואר שההרחקה בין הכריכות היא שמחלקת בין החוליות . "ועושה חוליא שניה

ל בשיעוריו "יק זצ'ד סולוביצ"ועמד בזה הגרי. ומשמע עוד דבקשר לבדו לא סגי(

  ).ש" וע,רא' י עמ"ישורון חשנדפסו ב

פ וברביעי תוחבו "כורך ג" :שכתב, )ע לב"מ(ק "ובאופן המעשי מצינו בסמ

). ציצית' הל(ובכלבו , )ציצית אות טו' הל( בארחות חיים ן הואוכ". באמצע

י כך ל ידוע, החוטים' כריכות תוחב את השמש בין ז' והיינו שאחר שכורך ג

מנהגי ( בלקט יושר ן הואוכ. מתהדקת החוליא ויכול להרחיק ולעשות עוד חוליא

פ סביב "כורך ג,  כיצד,ועשה חוליות בציצית" :)9' עמ, בעל תרומת הדשן
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) ד"סק' ג' סי(א " חזויןועי. "החוטין' החוטין לד' ותוחב באמצע בין ד, חוטיןה

הלכות (ן "ולשון הריבב. "דהיכר חילוק החוליות סגי בתכיפה אחת"שכתב 

כוונתו כי ונראה . "ונותן חוט של כרך בין חוליא לחוליא" :)תמו' קטנות עמ

  .תוחבה בין החוטים וכדברי שאר ראשוניםש

ומוכרח , ם לשיטתו דכל הכריכות בתכלת"הרמבש ן אפשרשכ, ש לעייןוי

מת תרובעל  וות חייםוכן הארח, י שמפסיק ביניהם"דההיכר בין החוליות הוא ע

ואולם הנוהגים ,  בזמנם שלא היה מצוי תכלת וכרכו הכל בלבןדיברו הדשן

 דחילוף הגוון משוי ליה לחוליא ש לומרלכרוך חוליא בלבן וחוליא בתכלת י

דלשיטתו כורך בחוליא , ם משמע שאינו כן"אולם מדברי הרמב. מהי עצבפנ

, חת חשיב ליה כחוליא אילו הכיואפ, הראשונה והאחרונה מהלבן והתכלת

  .ע"וצ, ואפשר דזהו דווקא לשיטתו דכך צורת החוליא

) ה לא יפחות"א על תוד"ערכז דף נח ' ע סי"ח שו"בד(ת לבושי מרדכי "ובשו

 ח"י כגון ,לחבירו בינו פירוד איזה שיש בדבר שייך חוליא לשון והנה" :כתב

 ותכלת לבן יקרא הכא לא אך ,'טריפות אלו'ב בגרגרת חוליות או בשדרה חוליות

בלבן כורך בחוט לבן ] שמתחיל[ כיון ל"ונ ,גרים ציבעא כ"ג וכי בזה ,חוליות' ב

 פ"עכ התכלת כורך כשהוא ושוב ,הנכרכים בין מבפנים והתכלת שהוא מבחוץ

 לפנים מכניס הלבן וחוט ,ידו יהא כורך על למען הנכרכים מן התכלת חוט וציאמ

ש וי. "ל"וק ל"כנ ,חוליא לקרותו לתכלת הלבן פירוד בין שפיר הוה, בין הנכרכים

 מקרי ילו הכי כורך בה לבן ותכלת ואפחתם בחוליא א"דהא להרמב, לעיין בזה

רמת מהחלפת החוט  דההרחקה הקטנה הנגמע מינהש,  וכדלעילחתחוליא א

ע "ובעיקר דבריו של הלבושי מרדכי צ. הכורך אין בה כדי להפסיק בין החוליות

 דאין מרחיקין בין חוליא של לבן בירא להודס'  מדברי התוסא ליה מנ,טובא

 דעביד ש לומר יכל מקוםמ, דאף שאין קושרין קשר גמור, לחוליא של תכלת

  .א" החזוו שכתבתכיפה אחת וכמ

 תבשכו  הנוהגים לכרוך בתכלת לבדו פשיטא דיעשו כמ,הן מעשיולענ

ונראה שגם הנוהגים לכרוך מהלבן והתכלת . ם להרחיק בין חוליא לחוליא"הרמב

ובזה יעלה בידם , לסירוגין ראוי שידקדקו להניח מעט רווח בין חוליא לחוליא

   .ג חוליות ללא פקפוק"מנין י
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        ישראל מאיר בוגרדישראל מאיר בוגרדישראל מאיר בוגרדישראל מאיר בוגרדהרב הרב הרב הרב 
        מודיעין עיליתמודיעין עיליתמודיעין עיליתמודיעין עילית

        כי תצאכי תצאכי תצאכי תצא' ' ' ' שלח ובפשלח ובפשלח ובפשלח ובפ' ' ' '  בפ בפ בפ בפ,,,, הספרי בחוטי  תכלת הספרי בחוטי  תכלת הספרי בחוטי  תכלת הספרי בחוטי  תכלתגרסתגרסתגרסתגרסת

 הראשונים בדעות הרבה דנו בציצית ליתן צריך תכלת חוטי כמה בנושא

 הגרסא לברר נבוא בספרי מבואר לכאורה הדין שמקור והיות ,ל"ז א"והגר

  1.בספרי העיקרית

  : תצא כי בפרשתלפנינו  הגרסא

 'ציצית להם ועשו' שנאמר לפי ?נאמר למה, 'לך תעשה גדילים'

 – 'גדילים' לומר תלמוד ?עצמו בפני אחד חוט יעשה אני שומע

 .הלל בית כדברי – חוטים משלשה פחות אין ,נעשית גדילים כמה

 חוטים וארבעה תכלת של חוטים מארבעה :]ים[אומר שמאי ובית

 במה .שמאי בית כדברי והלכה .אצבעות ארבע ארבע של ,לבן של

  .שהוא כל ובגרדומיה ייריהבש אבל ,בתחילה ?אמורים דברים

   :נופניל הגרסא שלח ובפרשת

 תלמוד ?עצמו בפני חוט עושה אני שומע – 'ציצית להם ועשו'

 – משלשה פחות אין ,עושה אתה גדילים מכמה'; גדילים' :לומר

 של ורביעית צמר של שלשה :אומרים הלל ובית .שמאי בית דברי

 אבל ,בתחילתו ?אמורים דברים במה. שמאי כבית והלכה .תכלת

  .שהוא כל וגרדומיה שייריה

 ,)עיין בנספח להלן (ן דברי הספרי בשני המקומותבי שינוים הרבה ויש

   :שלשה הם יםיוהעיקר

   .להפך שלח ובפרשת ,'ד שמאי ולבית' ג הלל שלבית כתוב תצא כי בפרשת   .אאאא

   .ליתא שלח ובפרשת ,)ש"לב (החוטים אורך שיעור מפורש תצא כי בפרשת   .בבבב

 שלח ובפרשת ,תכלת וארבעה לבן ארבעה שמאי לבית תצא כי בפרשת   .גגגג

   .תכלת של ורביעית) לבן (צמר של שלשה) ה"לב(

                                                  
  .ון בדעות הראשונים עצמם אלא בבירור נוסח הספרי שלפניהםיאין במאמר זה ד 1
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 כי פרשת לגרסת שמאי לבית (התכלת חוטי במנין ,השלישי בשינוי תחילה נדון

   ).בבלי והתלמוד תצא

 כמו כתוב היה תצא כי בפרשת ל"ז הראשונים שלפני שבספרי נראה, ראשית

 כמו הנוסח כל העתיק תצא כי בפרשת שמעוני בילקוט ).תכלת' וד לבן' ד (לפנינו

 שבספרי) ב" עלט בכורות ;א" עמא מנחות(' תוס כ"וכ) 'ד' ד (לפנינו שהוא

 ויטרי במחזור וכן,  נוספיםראשונים כ"וכ ,תכלת' ד לבן' ד בוכת תצא כי פרשת

 'ציצית להם ועשו' נאמרש ולפי": הזה בלשון מספרי העתיק) 633 'עמ בדפוס(

 וכמה .'גדילם' לומר תלמוד ,אחד עליו ויכרוך עצמו בפני חוט יעשה אני שומע

 :אומר שמאי בית ;הלל בית דברי – משנים פחות גדיל אין ?נעשית גדילם

 כל ולפי ,"שמאי כבית והלכה. ארבעה גדילים שניים גדיל ,חוטין מארבעה

 למעשה נוגע שאינו תכלת והשמיט תצא כי פרשת מספרי שהעתיק נראה השינויים

 לבית שכתב ומה (לפרשכדי  ,מהגמרא "ארבעה – גדילים ,יםישנ – גדיל" והוסף

 ארבעה תצא כי בפרשת שגרסתו נראה ואם כן, )2שלשה ל"וצ הוא ס"ט שנים הלל

 נראה כן גם תצא כי בפרשת הלל רבינו בפירוש וכן .תכלת של וארבעה צמר של

 מצאנו ולא ).כדלקמן כלל פירוט בלי גרס אולי אך, תכלת' וד לבן' ד(' ד' ד שגרס

  .תכלת' וא לבן' ג גרסינן תצא כי שבפרשת שכתב) מהראשונים (לאחד

 כמו כתוב היה שלח בפרשת ל"ז הראשונים שלפני שבספרי נראה, שנית

 שלח בפרשת ניושמע בילקוט ).תכלתשל  ורביעית שלשה של צמר (לפנינו

 של שלשה כתבו בילקוט שבדפוסים  אלא (לפנינו שהוא כמו הנוסח כל העתיק

 בספר וכן ).תוקן י"כת י"עפ ח"ובנדמ ורביעית במקום, תכלת של וארבעה צמר

 ספריהמ העתיק שלח בפרשת) ס"תת' ד משנת אלעזר ר"ב טוביה' לר (טוב לקח

 נפל כאן גם ("תכלת של וארבעה צמר של שלשה") כדרכו, שמו לציין בלי(

', ד' ד גרס לכאורה תצא שבכי למרות (הלל רבינו בפירוש גם ).ל"הנ השיבוש

  .תכלת של ורביעית צמר של' גגרס  שלח בפרשת) לעילין עי

 רב אמר ":א" עלט מנחות' בגמ שאמרו מה העתיק) ב" עע (העיטור בספרו

 ולא הטלית מעיקר' א חוט נפסק] העיטור פירש. [פסול המעיקר חוט נפסק

                                                  
 .דלקמן) ג"וסמ(' התוס" רסתג"מ שיבוש הוא ואולי 2
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 פחות אין יתנעש גדילם מכמה, בספרי גירסא מהאי יתביה א.כלום ממנו נשתייר

 והלכה תכלת של' וד צמר של' ד אומרים שמאי בית, הלל בית כדברי משלשה

 שלא שלח' מפר העתיק ולכאורה ,"...בתחילתו אמורים דברים במה .ש"ב כדברי

 משמע לשונומו (ע"וצ, "לבן "ולא" צמר "שכתב וגם, אצבעות' ד' ד של כתב

  ).ע"וצ ,בספרי שונות אותגרס שיש

 ,תכלת' וד לבן' ד הגירסא תצא כי פרשת שבספרי כתבו )ב" עמא(' בתוסו

 לח' בתוסו. כן אצלם כתוב היה לא שלח שבפרשת מדבריהם משמע לכאורהו

 ,הלל בית אחרי הציטוט והפסיקו תצא כי ופרשת שלח פרשת מספרי ציטטו א"ע

 דחוט ספריב דמשמע כתבו בריהםד ובהמשך. שוים הם שם שעד משום זה אוליו

של ' של תכלת וד' ולכאורה קשה דהלא מפורש בספרי לגרסתם ד, סגי תכלת' א

אלא סתם בלי (תכלת ' אלא על כרחך שבגרסתם בפרשת שלח לא כתוב ד, לבן

 בספרי אבל ":כתבו הלל בית בדעת שדנו אחר ,ב" עמא מנחות' ובתוס 3).פירוט

 בספרי דלגרסא לומר רצו אורהולכ ,"תכלת לחד שוא לבן שנים של דאמרי אית

. תכלת' וא לבן' ג ה"לב ל כרחךע תכלת ורביעית לבן' ג ש"לב שלח בפרשת

 כן פירשו שהם אלא בספרי שאינו, אלו' התוס דברי על כתב ב"י' סי ח"א א"והגר

' ג כתוב שלח פרשת שבספרי בפירוש' תוס הביאו לא כל מקוםומ). ש"ע ,בספרי

 בספריהם כרחך על נ"א (שיבוש שהוא שסברומשום  אולי ,כלתת ורביעית לבן

  .)הלל בינוור דלקמן וכגירסא כך ולא כך לא כתוב היה לא שלח' בפ

 ,וארבעה ארבעה' התוס גרסו שלח בפרשת שגם שנראה העירוני כתבי אחר

 אומרים שמאי בית ה"ד ב" עמא' בתוס שלח' פר הספרי לשון את והעתיקו

' פר הספרי בגרסת וקאוד כתוב שזה צמר של' ד שכתבו זה על והעד, ]הראשון[

 כי' פר הספרי את העתיקו ])השני[ אומרים שמאי בית(הבא  ה"בד ואילו ,שלח

 שרק לפי תצא כי מפרשת דווקא שם שהביאו ומה, לבן של' ד כתבו ושם תצא

  .היטב ק"ודו אצבעות ארבע ארבע של הגרסה היתה שם

 לאור יצא ;ד"הראב' פי הנקרא (אשוניםמהר חדלא הספרי על בפירוש גם

 על פי גרדומין ודין תכלת' וב לבן' ב שצריך בפירושו כתב שלח בפרשת) ט"תשס
                                                  

להוכיח מהספרי רק על צורת הדרשה ולא שלמעשה סגי בחוט ' אלא שאפשר שאין כוונת תוס 3
 . לא נראה כן) א"י' סי(י " אבל בב,וכן פירשו כמה אחרונים, של תכלת' א
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 בגרסת שהיה נראה וכן. תכלת ורביעית לבן' ג שם גרס שלא ושמע מינה .זה

 כתוב שבספרימכך  שזירה צ"שא שכתב מה על ם"הרמב את ששאלו לוניל חכמי

 אלא ?איפשר והיאך  "– שמונה מתוך אחד הוא תכלתש שכתב מה ועל ,שצריך

 שלח' בפ שם (בספרי ן הואשכ ציינו לא זה ועל. "לבן והששה תכלת השנים

 פירוט שלח בפרשת בגרסתם היה שלא ושמע מינה ,)שזירה ךישצר מבואר ששם

  .מדעתם להפך שהוא תכלת' וד לבן' ד כתוב היה לא ולפחות ,חוטים כמה

 תכלת' וב לבן' ב לראשונים הגרסא היתה לא שלח' בפ ישבספר הבאנו כאן עד

 וכמה לבן כמה פירוט כלל היה שלא או (לפנינו כמו תכלת ורביעית לבן' ג אלא

 ציין ולא (בספרי מבואר שכן) ג"רכ 'עמ( ציצית הלכות ז"ריא כתב וכן ,)תכלת

  ).פרשה ובאיז

  

 מה ":שלח בפרשת מספרי העתיק) השניה ההגהה לפני מ"תתק רמז (במרדכי

 לבן אף ארבעה והם כפולין חוטין שני תכלת ומה. כן לבן אף ושזור טווי תכלת

 לעיל שהובא מה אחרי קטע (לפנינו שלח בפרשת בספרי הוא הראשון והדין". כן

 ,ב" עסא נדה ש"הרא' ותוס' תוס (ראשונים הרבה הביאוהו וכן) המאמר בתחילת

 אבל) ועוד לוניל חכמי ,ח"צ הבתשוב ד"רי ,א"פציצית ' הל י"והגמ ד"ראב

 האמוראים שהרי מקורי אינו וודאי ראשונים בשאר הובא לא דבריו המשך

 אחר בענין או ז"ט שהן' ח או' ח שהן' ד אם – תכלת םנותני איך דנו והראשונים

 י"עפ כתובִׁש  הוא ואולי (בגרסתם כן היה לא ל כרחךוע, )וכדלקמן א" עמב(

במקור  הגרסא" כן לבן אף "הרישאלגבי  וגם, תצא כי' מפ' תוס שהביאו הספרי

  ).סיפא משום שינהוו "ושזור טווי לבן אף"

 ,תכלת) שמונה מתוך (אחד חוטרק ש כתב) ו"א ה"ציצית פ' הל( ם"הרמב

 ואולי ("ניםלב והששה תכלתשל  השנים אלא ,טעות הוא זה": ד"הראב והשיגו

 השנים אלא ":ד"הראב שגתבה כתוב היה מ"הכס שלפני ובספר). בספרי כן גרס

 וכתב, "'דבריו כתבו התוסוכ" :מ"בכס ל זהע וכתב ,"ניםלב והשנים תכלתשל 

 .משמע חד פתיל, וטעמו של רבינו מדכתיב פתיל תכלת" :ם"הרמב בביאור דברי

 תכלת פתיל ובספר ".בספרי משמע והכי, לוניל לחכמי תב בתשובהככן ו

 מתוך חדשא ם"לרמב ראיה בספרי מ"סהכ ראה היכן נתקשה) מראדזין ר"לאדמו(
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 אבל 4,)שמונה מתוך שניים(' ד מתוך שאחד לוניל וחכמי ד"כראב ולא שמונה

 בדעת כנראה סבר וכן(' התוס כדעת ד"הראב בדעת גרס מ"סשהכ ל"כנ האמת

 ועל ,)עז במגדל שהועתקה ם"הרמב תשובת רק שאלתם ראה שלא לוניל חכמי

וכתב זאת , ם"כרמב משמע –שלח  בפרשתש בגרסא  כלומר– שבספרי אמר זה

  .ל"הנ' על פי תוס

 תשובת שהעתיק אחרי שכתב ,וביארם מ"בכס כדבריו כתב) א"י סי (י"בבו

 ,חוט חד תכלת דפתילהכי  משמע שבספריבריש התכלת  כתבו' והתוס" ם"הרמב

  ".דידן אתלמודא דפליג סוברים שהם אלא
  

) 'בתוס שהובא תצא כי' בפ (ריהספ בלשון נתקשה) בליקוט ב"י ח"או (א"הגר

 ולא לבן על רק ברויד ה"שב קשה והלשון ,שמונה הרי' וד' ד ש"ולב' ג ה"שלב

 וכתב שם ונדחק, פירשו ש"ברק ו, בנוסף או מתוכם תכלת חוטי כמה פירשו

 וכמו (ומתכלת מלבן מין מכל) חצאים(' ג  רוצה לומר–' ג שאמרו ה"דב לפרש

 ושאר' התוס כדעת לא זה אבל ,)התכלת על וגם הלבן על גם שדיברו שמאי בית

 הראשונים ושאמרו ,חוט חצי לצבוע י אפשרשא) ם"בניגוד לרמב(הראשונים 

 לבן חוטי שני הוא שדין ומרכל ,שלמין חוטין שני ישארויש צריך שבגרדומין

 ולכן כנראה מקובל היה לא בעיניו וגם 5,תכלת וכן לבן חצאים' ד ולא תכלת שניו

 שלח' בפ כמו תכלת ורביעית לבן' ג לומר שצריך תצא כי פרשת בספרי הגיה שוב

 הזוהר על בפירושו וכן .)בסמוך יןעי – החוטין אורך שיעור להוסיף הגיה ושם(

 בספרי ן הואשכ) תכלת ורביעית לבן' ג (ד"הראב דעת על כתב) ב"ע רכח ,פנחס(

 מהספרי שהעתיק ראשון ראה לא שהוא, הראשונים שהביאו כמו שלא ל"ר (שלנו

  6).למעלה ייןוע ,תכלת' וא לבן' ג
                                                  

 ופסק שלח' בפ רק תצא כי' בפ הספרי דברי ידע ולא ראה לא שם תכלת פתיל בספרו עצמו והוא 4
 .לפי שכן הוא בעץ חיים, )ם"וכרמב', א שחוט (כן

 ליה סבירא ל כרחךע והוא ,ז"ט שהן' ח שצריך א" עמב 'בגמ אן דאמרמ יש כל מקוםמ אבל 5
 .נספר לא שחצי ברדס אאל תכלת' וד לבן' ד הוא שדין

 ,ש"ע ,תצא כי בפרשת כמו לא כתוב שלח' פ שבספרי שראה ,אהנר שם ח"באו א"הגר ובביאור 6
) ט"תקמ בשנת שנדפס הדפוס רק שראה (הספרי את אז ראה לא כי ואולי. להגיה חשב לא אבל

 .ל"כנ בדפוסים משובש הוא ששם בילקוט העתקתו רק וראה
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 תכלת וכמה לבן כמה פירוט כלל כתוב שאין היא בספרי העיקרית הגרסא, אם כןו

 מא מנחות (בבבלי) הספרי (שהועתק וכמו "'ד אומרים ש"ב ה"ב דברי' ג" רק

 בראשונים ן נראהשכ לעיל וכנזכר ,ציצית ובמסכת) ב" עלט ובכורות ב"ע

  .נוספים

 פחות אין גדילים נעשים כמה" :תצא כי בפרשת גרס הלל רבינונראה שו

חוטים של ( מארבעה אומרים שמאי ביתו .הלל בית דבריכ, חוטים משלשה

 שראה לפיו. אצבעות' ד' ד של ]םיאומר ש"שב) [חוטים של לבן(וארבעה ) תכלת

 את והוסיף, לבן' וד תכלת' ד ל"דר סבר "וארבעה ארבעה אומרים ש"ב" הסופר

 שמאי בית: ")א"מנחות מא ע (בבבלי זה וכעין .שהסגרנו בסוגרים עגולים

 שמאי בית משולשת תהא וכמה [שלשה אומרים הלל ובית ארבעה אומרים

רק ששם  ("...אומרים הלל שבית ושלש] שלש אומרים הלל ובית ארבע אומרים

  . ...")וכמה תהא משולשת"מתפרש בעניין אחר מפני ההוספה 

  

 תצא כי לפרשת שלח פרשת בין הספרי בגרסת סתירה שיש נתבאר כאן עד

  .לבן וכמה תכלת חוטי כמה) בשניהם (כלל נתפרש שלא והעיקר

  

 גםשמעוני  בילקוטו) עיין בנספח(י "בכל כתה ן הואכ לפנינו כמו – השני החילוף

 בספר וכן. שלח העתיק כלפנינו שם' פ טוב בלקחכן ו, שלח' כי תצא וגם בפ' בפ

  .זו שורה בדילוג ספריהמ העתיק) ב" עע (טורהעי

 של "על הסופר דילג שלח בפרשת למה ,השיבוש טעםמובן  למעלה למבוארו

 הלל ובית שמאי בית שהחליף שלפי אפשר וגם (ק"ודו" אצבעות ארבע ארבע

 לא החוטין אורך על ובפלוגתא – לקמן יןעי ,טעות אינו אם – החוטים במנין

 בפרשת לא נזכר לא תואצבע' ג החוטין שאורך ה"ב דעתו, ליה אתיא לא החליף

  ).תצא כי בפרשת ולא שלח

 משולשת תהא כמה" ה שאמרומ כי תם רבינו שאמר למה ראיה הביא ש"והרא

 ממה ,יחד הכל על או הפתיל על ולא לחודיה אגדיל קאי ..."'ד) משולשלת(

) שלח שתבפר (בספרי נזכר לא") משולשת תהא כמה ("החוטין אורך ששיעור

 ,"לך תעשה גדילים" בפסוק) תצא כי בפרשת (אלא "ציצית להם ועשו" בפסוק
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 מספרי ראיה לו שיש שכתבו ב" עלט בבכורות חיצוניות' תוס כוונת כנראה ווז

והוא תימה שכלל העניין מקביל בשתי המקומות בשינויים  ,)ל"הנ (תם לרבינו

 דברים במה "ההמשךש ,משבשתא כ"וע ,ל"כנ היא שמשבשתא ועוד. )קלים(

 אורך שיעור על שהולך" שהוא כל וגרדומיה שייריה אבל בתחילתו אמורים

  .)ואולי לא היה בגרסתם (שלח בפרשת גם בספרי מובא ,החוטים

  

 אינם הנוסחאות ששני ש"לב תכלת חוטי במנין החילוף לגבי כאן נתבאר, אם כן

 וכן( שלח בפרשת מטנש שבטעות החוטין אורך בשיעור החילוף ולגבי ,מקוריים

  .)א"הגר שם הגיה

  

 בספרי לכאורה – להפך או) כבבלי(' ג ה"וב' ד ש"ב אם ,השלישי החילוף ולגבי

 בילקוט העתיקו וכן) עיין בנספח( שלח ספרי של י"בכת יש וכן ס"ט הוא שלח

  ).שלח בפרשת מספרי(' התוס העתיקו וכן) שלח בפרשת (טוב ובלקח

 א"ובה' ד א"בש ?נותן הוא חוטין כמה רבנן ותנ" :ב" עמא במנחות בגמראו

' ד בתוך' ד הונא רב אמר. ..'ג א"ובה' ד א"בש ?משולשת תהא וכמה .'ג

' ד הלכתא פפא רב אמר' ג ומשולשת' ג בתוך' ג אמר יהודה ורב' ד ומשולשת

  ."'ד ומשולשת' ג בתוך

 אינה ה"ב במקום ש"ב מקום ובכל לפסוק כמי נחלקו למה ע"יל ולכאורה

 כמו(' ד ש"וב' ג ה"ב אם בגירסא נחלקו יהודה ורבי הונא שרב ונראה, שנהמ

 לא ולכן) שלח' פ לפנינו וכספרי (להפך או) תצא כי' פ וכספרי בבבלי שמובא

 והלכה" כנראה הגמרא י"עפ נוסף ובספרי (ש"כב הלכה או ה"כב הלכה אמרו

 להחמיר מספק הכריע פפא ורב 7.)האורך על קאי אולי אבל ,"שמאי כבית

                                                  
 לומר שבאו מפני) הלכה כבית הלל או כבית שמאי: ולא', או ג'  דהלכה( כן שאמרו נראה אבל 7

 כוונת זו אבל בברייתא נתפרש לא שזה ,)בתוך (הבגד משפת ירחיק כמה גם נחלקו ה"וב ש"שב
 זקני עלו וכבר ,שהו כל אלא ציצית ואין יוצא אלא ציצית אין ":שם בגמרא שהביאו הברייתא

 ,החוטים אורך בשיעור ה"וב ש"ב שנחלקו פ"אע ל"ר ,"שיעור ל"א ציצית ואמרו... ה"וב ש"ב
 אצבעות כמה ךובת לשיטתם נחלקו ולכן הבגד משפת שהוא כל יוצא להיות ךישצר מודים הכל

 .החוטים יכניס
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וכן בבבא ).  כאןבהערה יןעי, אהדדי שסתרי ולמרות (מקום בכל כדרכו כשניהם

. א במעשה דרבה בר בר חנה משמע שלא הוכרעה עדיין ההלכה"בתרא עד ע

 בלשון ן נראהוכ ,הפסיד לא' ד עשה אם' ג ד"למ דאףלרב פפא  ל"דס ומשמע

 מב בדף (שלפניו איםאמור גם נהגו וכן 8".מארבעה... משלשה פחות אין" הספרי

 בטלית כאן) "ב"מ ע( בגמרא סתמו וכן ,)ש"ע' ד נהגו וכולם אפשרויות כמה א"ע

 לט מנחות(' בגמ סתמא וכן, "'שמונה חוטין בת בטלית כאןחוטין  ארבעה בת

  . "ארבעה – גדילים ,שנים – גדיל :דאתא הוא למניינא") ב" עה יבמות ב"ע
  

 תכלת אבל (לבן על רק קאי "לך תעשה גדילם" אם ה"וב ש"ב מחלוקת כנראה

 :אחר דבר" :תצא כי פרשת ובספרי. הכל על או) אחד בחוט וסגי גדיל ין צריךא

 על ונתנו' לומר תלמוד ?מנין תכלת לבן אלא לי אין ,לבן זה 'לך תעשה גדילם'

 על רק קאי שגדילים ל"ר' ט סימן ריש ל"ובביה ("'תכלת פתיל הכנף ציצית

  ).כן משמע ולא, תכלת

 לו אין ל"ר שבפשוטו ,"התכלת את מעכב אינו הלבן") א" עלח מנחות(' מתניו

 בדפוס[ ויטרי במחזור הוא וכן, ציצית במסכת שפירשו וכמו (תכלת מטיל לבן

' סי(והרוקח  ם"הרמב ופירש וכן ,דמתניתין מעכבין אין שאר וכמו ]632 'עמ

 תכלת נותן אין אם ,)'בגמ יןועי "הלבן את מעכב אינו התכלת" רישא) שסא

 שנים נותן שמאי לבית :פירושה הכי) לבן משום לו עולה שאינו או (לבן במקום

 ואינו תכלת של אחד חוט נותן ה"ולב ,)וחוליות קשרים (גדיל ועושם תכלת של

  .ל"כנ. בלבן רק גדיל צ"שא גדיל
  

 להו ומעיל מיעף להו ועיף ארבע רמי יעקב בר אחא רב" :א" עמב מנחות

 במקום דבעינן היכא כי בגלימא תמניא בענין קסבר .מיבק להו ואביק מאבגלי

 גדיל דלהוי היכא כי" :ולפנינו, ועוד גרשם ורבינו מ"כתי גירסת כן – (פתיל

 .)"בעינן גדיל גדילים בגלימא] "ערך גדל[וגירסת הערוך , "פתיל במקום גדילים

 דרבינא בריה מר .להו אביק ולא שיתסר דאינהו תמניא רמי מדפתי ירמיה רב

                                                  
 פטור בציצית שסדין אמרו ולכן ,רייתאדאו ודאי בתור לא' ד אמרו עצמם ש"בש לומר שוי 8

 .ק"ודו ,כלאים הוא הנוסף שהחוט
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 לבן של' ד ל"וס) 'ד שצריך (שמאי כבית ל"ס ודאי ירמיה רב הנה. "כדידן עביד

 שלמים שמנוה צריך ולכן לשנים נחשב לא כפול שחוט ,'ח הרי תכלת של' וד

ל ע וזה. ל"כנ ל"ס שמונה מדינא דבעינן סבר יעקב בר אחא רב וכן, ז"ט שהם

שלא מסתבר שחולקים על כל , )'תוס כדעת (תצא כי' בפ הספרי רסתכג כרחך

 דרבינא בריה מר אם והנושא. ל דמדינא שמונה"וס' או ד' התנאים שאמרו ג

 מחלוקת להמציא או ,סגי כפולים' שד רק ופליג כוותיה נמי ל"ס 9כדידן דעביד

 דמשמע ל"הנ גרשם רבינו רסתלג ובפרט. לא או שווים ולבן תכלת אם חדשה

 י"רש שכתב הפרק בריש' ותוס י"רש כיוונו ולזה .תמניא דבעינן מודו ע"דכו

 ס"דבש כתבו שם' ותוס. לקמן כדמפרש תכלת חוטי' וב לבן חוטי' ב ליתן מצווה

 שכתב) בליקוט ב"י ח"או (א"הגר כיוון ולזה. ש"ע תכלת' ב ךישצר מבואר דילן

 :ב" עמ לעיל' בגמ נראה וכן. הסוגיא כל מ"וכ תכלת' וב לבן' שב' תוס דעת על

 שנהגו היו :שונים מנהגים שהיו משמע – "'ח בת בטלית כאן' ד בת בטלית כאן"

 שנהג שמי (ל"וכנ) ירמיה כרב (בשמונה שנהגו והיו) כדידן (חוטים בארבעה

 מנהג היה לא ואם ,)תכלת' ד שהן' וד לבן' ד שהן' ב ךישצר ל"ס כ"ע בשמונה

 לטלית להעביר יסג לא מזה שפחות משום ל כרחךע ?'ח בת נקטו למה בשמונה

 כאן השמיט באמת ם"והרמב (תכלת חוטי' ד שצריך ל"כנ מע מינהש כ"ג. אחרת

  10).שמונה בת בטלית

  

 דבר זה הוא .בבבב. התכלת חוטי למנין מקור אין בספרי .אאאא :דמילתא מסקנא

 דמי שפיר שהוא) תכלת' וב לבן' ב (ש"כב נהגו ולמעשה ,ה"וב ש"ב מחלוקת

  .לי עלמאלכו

                                                  
 ).תכלתא להו איתרמי עדיין איחא' דר דבשני ג"אע (תכלת כבר לו היה שלא ל"ר כדידן יואול 9

 ואולי ,בערך' א ת"משנת ד(נוסף שתכלת שני חוטים יש בפיוט של יניי ' מקור'ונוסיף הערה כי  10
התחלת מחלקתו מיחס משפחתו ומגילוח טהרתו בשתו : "לפרשת קרח) עוד היה לו תכלת

] תכלת[טליות ] וחמישים[ציר מצווה ציצית תכלת בו בלילה האריג מאתים מאשתו ולהאדים פני 
חכם לב השיבם ] לת[בושו מה יכשירו שני חוטי תכלת לכסות כולה תכ] לא[זורזו ולבשו ושאלו ו

 ]מדרש אגדה, משלי, תנחומא-רבה[ובמדרשות (" בית מלא ספרים חייב במזוזה כשינון סדרים
טלית "וטין ובמקור הסיפור בירושלמי בפרק חלק אין פירוט רק כתוב בזה חוט אחד או ארבעה ח

 .)"שכולה תכלת מהו
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        שלפנינושלפנינושלפנינושלפנינו    ספריספריספריספריהההה    נוסחנוסחנוסחנוסח    - - - -     נספחנספחנספחנספח

        ת עדי הנוסחת עדי הנוסחת עדי הנוסחת עדי הנוסחרשימרשימרשימרשימ    ....אאאא

 ,)אילן בר' אונ של הנוסח עדי אוצר (הספרי של יד כתבי ארבעה כיום קיימים

  : עליהם דפוס ראשון והעתקות במדרשים אחריםונוספים

  .בערך ת"ת' ד משנת 32) רומי (וטיקן י"כת  . א

  . בערך ק"תת' ד משנת 341 לונדון י"כת  . ב

 י"ע דברים ספר על נדפס ש,URI 119 15_150( בודלי אוקספורד י"כת  . ג

   .א"נ' ה משנת) פינקלשטיין

  .בערך' ק' ה משנת) איטלקי (ברלין י"כת  . ד

  . ו"ש' ה בשנת בוינציא לראשונה נדפס  . ה

' ד-ת"ת' ד בשנת י"רש מזמן (שמעוני בילקוט הועתקו הספרי מדברי הרבה  . ו

  ).ח"ס 'ה משנת י"כת י"עפ ח"תשס' ה בשנת ונדפס ק"תת

' ד משנת טוביה לרב זוטרתא פסיקתא (טוב לקח בספר הרבה הועתק וכן  . ז

  ).בערך ס"תת

        

         בקטע הספרי הנידון בקטע הספרי הנידון בקטע הספרי הנידון בקטע הספרי הנידוןםםםםההבדליההבדליההבדליההבדלי. . . . בבבב

   :מקבילות יתבשבספרי  נמצא ציצית בעניין הנידון הקטע

            תצאתצאתצאתצא    כיכיכיכי    בפרשתבפרשתבפרשתבפרשת    . . . . 1111

 שמאי בית הלל בית דברי חוטים משלשה פחות אין ":הגרסא ו, ה, ג, א בנוסח

  ".לבן של וארבעה תכלת של ארבעה םאומרי

  .כלל ליתא ז, ד בנוסח

 של וארבעה תכלת של חוטים) גדילים (משלשה פחות אין ":רסאגה ב בנוסח

 אין' :כך ל"צ ולכאורה ,ה"וב ש"ב מחלוקת וחסר ,"שמאי בית כדברי והלכה לבן

 של וארבעה תכלת של חוטים] ארבעה א"ובש ה"ב דברי [גדילים משלשה פחות

  .מאד משובש זה י"כת כללי ובאופן. אחר בענין להגיה מסתבר יןוא. 'לבן

        ))))שמאישמאישמאישמאי    ביתביתביתבית    בדבריבדבריבדבריבדברי ( ( ( (שלחשלחשלחשלח    בפרשתבפרשתבפרשתבפרשת    ....2222

 י"מכת ו בנוסח הוא כן" (תכלת של ורביעית צמר של שלשה ":ו, ה בנוסח

  .)ז נוסח כמו הוא בדפוסים אבל ל"הנ
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  ".תכלת של ורביעית צמר) תכלת (של שלשה ":ב בנוסח

  ).ארבעה ולא רביעית='ד לכאורה" (תכלת של' וד רצמ של שלשה ":ד בנוסח

 ורביעית :ל"וצ ,שיבוש ווזה ,"תכלת של וארבעה צמר של שלשה ":ז בנוסח

  ).נראה ולא שלשה במקום ארבעה ל"שצ או (וארבעה במקום

  )ז ל"וכנ מילה חסר" (תכלת של וארבעה צמר של ":א בנוסח

  ".תכלת של וארבעה צמר של ארבעה ":ג בנוסח

  

        סיכוםסיכוםסיכוםסיכום    ....גגגג

 .לבן כ"ואח תכלת כתוב תצא כי ובפרשת ,תכלת כ"ואח צמר כתוב שלח בפרשת

  .תצא כי מבפרשת יותר נשתבש שלח בפרשת

 בכל שמאי בית במקום" (הלל בית כדברי והלכה ":שלח בפרשת א בנוסח

  ).הנוסחים שאר

  ...").א"ובש ה"ב דברי "במקום" (...אומרים ה"וב ה"בש דברי ":ה בנוסח

" אצבעות ארבעה ארבעה של "ההמשך חסר שלח בפרשת סחיםהנו בכל

 על שהולך ..."בתחילתו אמורים דברים במה" וההמשך ,)ישנו תצא כי ובפרשת(

  .שם ישנו זה
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*            
*            
*            
*            

  ילי דאגדתאמ
*            
*            
*            
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        פאסטפאסטפאסטפאסט    מרדכימרדכימרדכימרדכי    רברברברבהההה
        ר עיליתר עיליתר עיליתר עיליתביתביתביתבית

        קריעת המעיל וגניזת התכלתקריעת המעיל וגניזת התכלתקריעת המעיל וגניזת התכלתקריעת המעיל וגניזת התכלת

        קריעת המעיל קריעת המעיל קריעת המעיל קריעת המעיל 

        בצע אמרתובצע אמרתובצע אמרתובצע אמרתו

  ): וכן בפסיקתא דרב כהנא פסקא טו, א, איכה רבה א(כתוב במדרש 

ה "קרא הקב: אמר רבי נחמן אמר שמואל משום רבי יהושע בן לוי

מלך בשר ודם שמת לו מת והוא מתאבל עליו מה , למלאכי השרת

  ... אף אני כך עושה:אמר להם ...אמרו לו? דרכו לעשות

כך אני . מבזע פורפירא שלו? מלך בשר ודם מה דרכו לעשות

' ר. "אשר זמם בצע אמרתו' עשה ה") יז, איכה ב(עושה דכתיב 

מבזע פורפירא ? מהו בצע אמרתו: יעקב דכפר חנן מפרש ליה

  .שלו

  

כתב  ":)לז, תענית ד(ש " לשון הראווז. מדרש זה מובא בראשונים לענין ציצית

נהגו קדמונינו בכל ארץ ,  אבל ציצית:)ם מרוטנבורג"מהר(ל "ינו מאיר זרב

בצע 'דכתיב  ואסמכוה אקרא , באבתשעהאשכנז שלא להתעטף בציצית ב

הלכות ( וכן כתבו המרדכי ."' דידיהריןבזע פורפ'איכה  ואמרינן במדרש ,'אמרתו

ח "או(ור ט, )יא, תעניות ה' הל(הגהות מיימוניות , )באב בסוף מועד קטן' ט

ונפסק בשולחן ערוך , פוסקים האחרוניםה כל ספרי המנהגים וטוכמע, )תקנה

  ).סעיף ב שם(

אם על ,  קושייתוי ולא ביאר מה."ואין מזה שום ראיה"ם מסיים "אבל המהר

 סיבה מדרש זה אינואו ש, שאין במשמעות המדרש שמרמז לציצית, עצם הראיה

  .לול וכומוצדקת לבטל לבישת ציצית בתשעה באב מכ

תענית (מרדכי כמובא ב, והיו שטעו לומר שאסור ללבוש טלית בתשעה באב

ראיתי , א ממיץ"א כתב בשם ר"בספר החכמה רבינו ברוך ממגנצ ":) תרלזרמז

ושנו , ב"ועוד ראיתי אוסרין להתעטף בציצית בט. ..מנהגים שלא ישרו בעיני
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נראה  ו."'תפיליןחוץ מן ההאמורים בתורה ָאֵבל חייב בכל המצות 'חכמים 

כמו שדן , לאסור קיום מצות ציציתם שאין במדרש שלנו שום ראיה "שכוונת מהר

בהמשך דבריו  וכן הביא המרדכי . לפני כן שאין לאסור קיום מצות תפילין

אבל בערב מניח תפילין ומתעטף ... לא היה מתעטף בטלית בבוקר"ם "שמהר

  ."ובבוקר לובש טלית קטן, בציצית

 לשון מנהגי הרב ווז. ל"גם ראשונים שהקשו הקושיה הראשונה הנאבל מצינו 

אין מתעטפין  ":)באב סימן כב' ל ט"מובא כלשונו במנהגי מהרי(אברהם קלויזנר 

ת "ל חפ"ונ. 'בזע פורפירין דידיה –בצע אמרתו ' דאמר באיכה רבתי ,בציצית

  ."? דמנלן דהא אטלית דציצית נאמר,דטעות הוא) חיים פלטיאל תולעת(

לבוש החור (וזו לשונו . ובא לתרצה, קושיה זוהתקשה בהלבוש גם ונראה ש

 ." הבגדבאימרתין יוהם הציצית התלו,  מלשון אימרה'אמרתו'ויהיה  ":)ב, תקנה

כמו שמצינו בעלמא ,  לכאורה הציצית נקרא פורפירא על שם התכלת,ולדבריו

  מנחות מג– "יהרמי תכלתא לפרזומי דאנשי בית"(שהציצית כולם נקרא תכלת 

' סי, ב"ברכות ט ע(ה " שכתב הראביוכמ, ופורפירא הוא מעיל של תכלת). א"ע

 והוא מעיל ,'בין פורפירין לפריפינון. בין תכלת לכרתי'וגרסינן בירושלמי  ":)כה

) ל"מדרש איכה הנעל ( וכן מביא העץ יוסף ,"ז פורפירא"שקורין בלשון לע

  .ממוסף הערוך

הוא מביא בלבוש כן ש,  כוונת הלבושור נמצא שאין זאבל כשנעיין עוד בדב

, שמות יג(מרבינו בחיי ) ב"דף פב ע; ראש פרשת וארא (על הריקאנטי, אבן יקרה

 ,'זו פורפירא שלו'ל "ואמרו רז' בצע אמרתו'כדכתיב , ויאמר מלשון אימרא ":)א

 ה כדלקמן"וגם היא לבושו של הקב. כלומר שפת המעיל שהיא אחרונה בספירות

ויש לך  ":עוד יותרברורה  ולשון רבינו בחיי עצמו ."ג"כ ע"בדף ר) בריקאנטי(

 ."ופירוש פורפירא מעיל כלומר שפת המעיל, להתבונן איך עשוהו מלשון אמרא

  .אלא הטלית,  פורפיראתהציצית נקראלא , אם כן

מניין לנו שמדרש זה שייך , ית הרב חיים פלטיאלי לנו קושהנשאר, אם כן

  ?תכלת בציציתלו לציצית א

ואילו  ,סובר שמדרש זה מדבר בציציתאינו רבינו בחיי נראה שובאמת 

 ווז. אבל לא מצד התכלת,  הוא לבוש של ציצית'אמרתו'הריקאנטי סובר ש
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זה תבין ממה שכתבתי לך בהבדל שבין "): ג"ע-ב"עדף רכ ; ראש האזינו(לשונו 

 ישראל קדוש אמרת ואת' )כד ,ה וישעיה( כתוב וכן, 'ובין וידבר יי' ויאמר יי

אמר הקדוש ברוך 'ל במדרש איכה "ואמרו רבותינו ז, 'בצע אמרתו'ב יוכת' ניאצו

, אמרו לו מבזע פורפירא, כי השרת מלך שהוא אבל מה ראוי לעשותאהוא למל

 'אמרתו'טב כי קרא י והבן זה ה.'דכתיב בצע אמרתו, אמר אף אני עושה כן

ב נתיבות סובב " שזוהר החכמה אשר בה ללפי, לבושו של הקדוש ברוך הוא

' הוד והדר לבשת' זהו ,'ואמונתך סביבותך') ט ,תהילים פט(כדכתיב , הכבוד

אינו  ותאף כי השלמ. )יא, ש ד"שה ('וריח שלמותיך כריח לבנון') א, תהלים קד(

כן שפע זוהר , )ב,  כאהבראשית רב('  מיניהאכהדין קמצא דלבוש, 'ודבר זולת

 ומה שמובן ."וזהו רמז גדול בענין הציצית וכבר רמזתיו,  אותההחכמה הסובב

ר כל חוטי הציצית פי מס"בקלות מזה הוא שלבוש זה הוכר כטלית מצויצת ע

  . דווקא התכלתוולא

  

הראשונים לא סמכו את מנהגם על דרוש קבלה זה , אמנם כפי שנראה להלן

  .בלבד

  

        פורפירא על היםפורפירא על היםפורפירא על היםפורפירא על הים

 בטלית בתשעה באב מפסוק זה הוא הרוקח שאין מתעטפיםלכך המקור הראשון 

תשעה  ":)סוף סימן שי(הוא כתב ). ם"רבו של מהר, שהיה רבו של האור זרוע(

והוא מסביר אותו פסוק בפירושו ".  על שם בצע אמרתו,באב אין מתעטפין

כך  –(י "נקודה בציר' הא. בצע אמרתו ":)מובא בתוספות השלם(למגילת איכה 

ואם הוא לשון אמירה ', חלוק שאין בו אימרא'לשון , )גולהוא רגיל לקרות גם לס

בזע פורפירן  –בצע אמרתו 'וזהו שאמרו חכמים . ק"ף לינקד בחירי"היה לאל

ה " כשאמרו ישראל שירה על הים לבש הקב,במדרש אבכיר. קרע מעילו', דידיה

בצע 'וזהו ,  ובחורבן הבית קרע אותו הבגד...חלוק שהיה בו כל אז שבתורה

  ."...ת אז"ר – 'אשר זמם' ,בזע פורפירן דידיה – 'תואמר

וכן . אלא ציור המצויר בבגד, אינו שפת הבגד" אמרתו"ולכאורה לדבריו 

 לשון ווז. בשם רב האי גאון) אמר ג(ל על מדרש איכה מן הערוך "הביא הרד
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 ,' בחלוק לבן שאין בו אמרא?במה שימש משה כל ימי המילואים' ":הערוך

 ובגמרא דנודות הגוים ,)ב" עתענית יא(מזכירים גבורת גשמים בפרק מאימתי 

אלו בני אדם חשובין ' י ופ..).'ש בתוס" עא" ע לדבודה זרהע(דין יעממבפרק אין 

' מראי ועל האםעל הג '1.כשתופרין את הבגד מחפין את התפר בבגד נאה בארגמן

 או על ... פירש רב האי,)ב" עשבת קה(בריש גמרא דרבי אליעזר אומר האורג 

 ,רין בבגד כשהוא אורגו כמין אותיותי כלומר שמצי,או על הציור –האימרא 

 )יז, דברים כו ('האמרת' את ה') א" עג(ש חגיגה אוכן פירש בר. שנמצא כמו כותב

וכן . כלומר דבר הניכר שאין כמותו, ציור אחד בעולם –' חטיבה אחת בעולם'

בצע '. ..רין בחוטי מצריםימצוי –) טז, משלי ז(' חטובת אטון מצרים'פירש 

  ."פורפירא ארגמן, במגילת איכה ובפסיקתא דאיכה'  פורפיראמבזעאמרתו 

 ,כביכול, ה על הים"יש להביא ראיה שהלבוש של הקבממדרש שוחר טוב ו

חר טוב ומשלהלן כל המדרשים ; כ, כב(  לשונוו וז,הוא פורפירא של חלזון

אמר רבי יהושע בן לוי . ולעת ולא אישואנכי ת ":)בילקוט שמעוניגם נמצאים 

 תכלת ולא ו וז."אני הוא שהלבישתיך פורפריה על הים ולא איש אחר בעולם

 תורת כהניםעל דרך ה, ל"כפירוש פורפירא בירושלמי ברכות הנ, תולעת שני

רשו י ופ."ל ושני" ת? יכול אחד מין הצבעים,אי תולעת ":)יד, מצורע פרשתא א(

 א" עסנהדרין צא(י " וגם רש." תכלת הצבוע בדם חלזוןכגון"ד "ראבהש ו"הר

  .כתבו שחלזון הוא תולעת) ה ואי קשיא"כ ד, קצד' שבת ס(ה "וראבי) ה חלזון"ד

כמו , ה על הים הוא הלבוש שלובש בנקמתו על הגוים"והלבוש שלבש הקב

שבע לבושין לבש  ": לשונוו וז,)א, צג(מדרש שוחר טוב מקום אחר בשלמדנו ב

זה מלבוש כנגד מלחמות הים ' מלך גאות לבש' ה, ' אחד במלחמת הים.ה"הקב

תהלים ( שנאמר ,אחד בסיני. 'כי לגאה גאה' אשירה לה') א, שמות טו(שנאמר 

 שנאמר ,ואחד כנגד בבל. כנגד עוז שנתן לעמו בסיני' עוז לעמו יתן' ה') א, כט

כי ') כח,  נורמיהי(וכן הוא אומר ', וילבש בגדי נקם תלבושת') יז,  נטוישעיה(

וילבש צדק ')  שםוישעיה( שנאמר ,ואחד כנגד מדי. 'הוא נקמת היכלו' נקמת ה
                                                  

 וציור, הבגד בשפת צבוע בגד חתיכת, פירושים שני 'אמרא'יש ל הערוך שלדעת מזה מבואר 1
 פירוש שם ועין). י" מא"יפ (לנגעים גאון האי רב פירוש הוא כאן שהביא והפירוש. בבגד המצויר

 .פחאקי "ר מהדורת ם"להרמב המשניות
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ואחד כנגד . ''ומרדכי יצא מלפני המלך וגו') טו, אסתר ח(וכן הוא אומר ', כשריון

כך היו בני חשמונאי לובשי בגדים ', ויעט כמעיל קנאה')  שםוישעיה( שנאמר ,יון

ומי זה בא מאדום חמוץ ') א, סגוישעיה( שנאמר ,םואחד כנגד אדו. של קנאה

ין י וע."' כתלג חורהלבוש') ט, דניאל ז( שנאמר ,שביעי לימות המשיח. 'בגדים

רפירא במדרש איכה שהפו, מובא בעץ יוסף על המדרש, אלשיך על מגילת איכה

  .הוהוא לבוש הגאו

ה גם  שאותו פורפירא יהי,וכמו כן מצינו במדרש אבכיר שהזכיר הרוקח

אמר  ":)רמז רמא, על הפסוק אז ישיר( לשונו כמובא בילקוט שמעוני ווז. בעתיד

ה חלוק של תפארת שהיו " בשעה שאמרו ישראל אז ישיר לבש הקב:רבי עקיבא

דברים (' האמירך היום' האמרת היום וה' את ה '...חקוקין עליו כל אז שבתורה

ה "ועתיד הקב. ' אמרתובצע' שנאמר ,וכיון שחטאו חזר וקרעו). יח-יז, כו

  ."'אז ימלא שחוק פינו' שנאמר ,להחזירו

  

        פורפירא של ישראלפורפירא של ישראלפורפירא של ישראלפורפירא של ישראל

שעת הגאולה מארבע מלכיות מצינו שבני ישראל לבשו גם ביחס ל, ואכן

 ,פרקי דרבי אליעזר נ(ובמדרש , הלבוש של מרדכי היה של תכלת וארגמן. פורפירין

ן ביאור יעי, י חשמונאי על בגדי קנאה של בנ2.נקרא פורפירין) אסתר רבה י

אשר לעת הזאת הרשו רק לילך בזה " שלבשו ארגמן ,ם שהביא מיוסיפון"הרא

שהוא , והמתרגם תירגמו ארגמן' פורפירא'ודאי היה כתוב ביונית ווב, "המלכים

בלשאצר הלביש ). ל"אמר ג הנ( שכתב הערוך וגם כן פירוש של פורפירא כמ

 3).כט, דניאל ה(וניבא על מפלת בבל דניאל ארגמן כשקרא הכתיבה על הכותל 

                                                  
 בזמן היה וזה, )א" עלב תמיד ("דארגוון לבושין" הנגב זקני הלביש מוקדון אלכסנדרוס גם 2

 בתרגום ארגמן נקרא מרדכי את המן שהלביש והלבוש. פרס ממלכות ישראל ארץאת  שכבש
 ).ח, ו אסתר(
 לכם והיה'ב בגרט הרב שהעלה כמו, ארמית בלשון' ארגון 'נקרא שתכלת לומר יש אפשר ובדרך 3

 טוב לקח מדרש ןיעי אבל. המשנה בימי אדם בני בלשון ארגמן לתכלת שקראו ,ז"תשס' לציצית
 .ג, כה שמותעל 
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 שנביא לקמן נאמר שמשיח ילבש פורפירא לעתיד) א" עלט(ובזוהר בראשית 

  4.לבוא

, ד, כג(כנזכר במדרש שוחר טוב , ובני ישראל לבשו פורפירא במדבר

גרסת הילקוט (שאל רבי אלעזר את רבי שמעון  ":) נוספיםמדרשיםבו

 ...)עון את רבי שמעון ברבי יוסי חמוי שאל רבי אלעזר ברבי שמ–פסיקתא הו

 , ממה שהלבישום מלאכי השרת:אמר לו? ומהיכן היו לובשין כל ארבעים שנה

רבי סימא אמר ? ומהו רקמה. 'ואלבישך רקמה') י, יחזקאל טז(שנאמר 

 שניתנו לבני ישראל בהר סיני לדעה אחת בשוחר ים והוא גם העדי5."פורפירא

בשעה שקבלו . רבי יוחנן פתר קרא בסיני –  עדיביע בטובהמׂש) "ח, קג(טוב 

 ...ישראל את התורה ירדו ששים רבוא של מלאכי השרת ונתנו עטרות בראשם

ואלבישך 'אומר הלבישם פורפיראות שנאמר ) כן גרסת הילקוט(רבי סמון 

                                                  
 עוד ןיועי, ה"הקב של האחרון לבוש כנגד הדר לבוש ילבש שמשיח משמע) לז (רבתי בפסיקתא 4

 .אשיש דשוש אחרא פסקא כהנא דרב קתאיבפס
 וזה. במדבר הנולדים עם נולד היה) ד, ח דברים (אגיה הגור ולדברי, רוחני לבוש היה זה ולבוש 5

 :המדרש לשון ווז, לחילזון נדמה הפורפירא ושם. ל"הנ הריקאנטי שהזכיר המלאכים לבוש כמו
  ."עמו גדל נרתיקו גדל שהוא זמן שכל החילזון מן ולמד צא יהל אמר? גדלים קטנים היו ולא"

 ,י פסקא כהנא דרב פסיקתא (שלפנינו המדרשים בכל. מילתא ביה אימא לידי דאתא כיון, זה מדרש
. החילזון מן הוא הלימוד) שמעוני וילקוט, יא, ד רבה השירים שיר, יא, ז רבה דברים, טוב שוחר

 במקום חומט במדרש גרסו יצחק ותולדת בחיי שרבינו מביא השירים בשיר כהונה המתנות אבל
 אחרת זרה מילה פירשו ובסוף בשלמותו המדרש שהביאו, פירוש שהוא לומר אפשר ואי. חילזון

 א"י בחומש נדפס (בשדה הבאר שם כתב וכן, )ד, ח דברים (י"רש גרסת התשהי נראה וכן. שבו
 זה לו היה ולא, )ל, יא ויקרא (ץ"לימ הוא שהחומט י"רש חידש זה סמך ועל). י"רש מפרשי

  ."ץ"לימ שקורין שרץ מין שהוא ניא אומר חומט ":)א" עיא (הבחגיג שכתב כמו, במסורה

 הוא שהחילזון ודאי שידע. נרתיק בלי תולעת הוא שהחילזון סבר י"שרש לומר אפשר ולכן
 וכמו, )ב" עכח (ז"בע שפירש כמו ץ"לימ הנקרא והוא, א" עצא בסנהדרין שפירש כמו, תולעת
 שבת ח"ב, המתרגם" (שנעקקע "וזה, )ב" עלח (בבכורות) רבותיו של רבו (גרשום רבינו שפירש

  .נרתיק לחילזון שיש מקור לו היה לא אבל). ז"הלע תרגום" (SLUG"ו) ב" עעז

 הזכיר ולא ,"דמו להוציא בידו קוחדו. והפוצעו ":)א" עעה (בשבת פירש זה שמחמת ואפשר
 יןילע ויש. הקונכייה בשבירת מלאכה שיש סובר הוא םא אפילו, שלו הקשה קליפהה שבירת

  .להאריך מקום כאן ואין, בדבר
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האמרת ' את ה'וכן הוא אומר  ":וסףנ) ב, מה(מדרש שמות רבה ב ו6."'רקמה

  .)ו שמקיש זה למדרש איכה"ין שם ביאור מהרזיוע (7"'יוםהאמירך ה' היום וה

כל זמן שהיו עושים רצונו של  ":)א, א(ולבוש זה נזכר גם במדרש איכה 

 : והמדרש מסיים." פורפירא: רבי סימא אומר,'ואלבישך רקמה'ה כתיב "הקב

הדא הוא דכתיב . ה מלבישן בגדי בדדין"ובזמן שאין עושים רצונו של הקב"

אמר רבי נחמן אמר  ":ועליו נאמר המאמר שהתחלנו בו". 'בה בדדאיכה יש'

ה למלאכי השרת מלך בשר ודם " קרא הקב:שמואל משום רבי יהושע בן לוי

  ."...אמרו לו? שמת לו מת והוא מתאבל עליו מה דרכו לעשות

, ת המצריים בים סוףיכלילובפרט , גויםב'  לנקמת התוהתכלת בציצית מרמז

למה , רבי אליעזר ברבי שמעון אומר ":)סוף שלח(ספרי ל ב" שאמרו חזוכמ

ויהי בחצי ' : שנאמר,על שם שנתכלו המצריים בבכורות? נקרא שמה תכלת

  ."על שם שכלו המצריים בים,  דבר אחר.'הכה כל בכור' הלילה וה

  

 הפורפיראנראה שהראשונים הבינו שהטלית היא הלבוש שלנו שהוא כנגד , ובכן

אף ( הצבע של פורפירא – מפני שיש בה ציצית עם תכלת ,ה בים סוף"של הקב

באותה שעה ' והתכלת גם מרמזת למעשה ה). על פי שאינה פורפירא עצמה

 הגאווה שלוה הסיר לבוש "מה שהקבואנחנו מרמזים לְ . שלבש אותו לבוש גאות

  . לובשים הבגד שלנו שכנגדו בתשעה באביננובמה שא

אלא כל בגד שיש בו חלק , שכולו תכלת שפורפירא אינו בגד ,עוד יש לומר

, אינו שם של כל הבגד' אמרא'ש, ננו צריך לומר כןיובעני. של תכלת או ארגמן

ינו שרק חלק מן הבגד יוה', לבושי ציורין') י, יחזקאל טז(תרגומו ' רקמה'וגם 

                                                  
 להם היו לא עדים שאותם ,אוקשי .ארגונים היו שהעדים דעה שיש י, לג רבתי פסיקתא ןיעי 6

 יפה יןיוע. במדבר שהיו שנה ארבעים כל להם שהיה מפורש קג ובפרק, בעגל שחטאו עד אלא
 אבל, מהם נלקחו לא להם צריכים שהיו הבגדיםכי  שתירץ יא, ד רבה השירים שיר על קול

 שהלבוש לי ונראה. דברים שני שהיו משם ומוכח. נלקחו כך כל להם צריכים היו שלא ריםהכת
 כן גם נקראים שהיו והכתרים, הים על ה"הקב של הלבוש כנגד היה שנה ארבעים כל שלבשו

 .סיני הר של הלבוש כנגד היו פורפיראות
 .שם יןיע, "ה- י וזמרת עזי "על אלו פסוקים יםנזכר) ג שירהד אפרשת (לתאיבמכ גם 7



נו                                                  והיה לכם לציצית   ג "פרשת שלח תשע

שהטלית בזמן שיש , ל בדיוקו הכ,אם כן. 'פורפירא'ואף על פי כן נקרא , צבוע

 אפשר לומר שגם לבוש ,ואם כן. וכדברי הראשונים, מש פורפיראתכלת היא מ

 ואם 8.)כד' יח ס"או(ח "וכמו שלמד הב, ל הוא אותה טלית"ה הנ"הלבן של הקב

בכל עת יהיו ' ":)א" עשבת קנג( וכנזכר בגמרא , הטלית שלנו היא כנגד זה,כן

  9.ח" לפי הב,"זו מצות ציצית – )ט, קהלת ח(' בגדך לבנים

  
  

        התכלתהתכלתהתכלתהתכלתגניזת גניזת גניזת גניזת 

        לללל""""י זי זי זי ז""""גניזה בדברי הארגניזה בדברי הארגניזה בדברי הארגניזה בדברי האר

לא נאמר אלא על ' לדורותיכם'ד, נגנז התכלת ":)סימן ג(הישועות מלכו כתב 

ועוד . ל דעתה אין מצוה בתכלת"י ז"לכן כתבו בשם האר. הלבן ולא על התכלת

וזה בזמן שכל מצות נהוגות בדור ההוא ', וזכרתם את כל מצותי'דבקרא כתיב 

   ."ן הזהולא בזמ

י והדרשה שלו הוא תמוה "י דברי האר"ה שהוא משנה את הדין עומה שנרא

אם  ": תשובההועוד שהוא כתב בסוף אות). ין נפש החיים שער א פרק כביע(

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

ם וא. י פטור גמור מתכלת בזמן הזה" זאת אומרת שאין בדרשת האר."במצוה זו

  . יש לנו להסביר שיטתו בגניזת התכלת,כן

, ודע ששני מיני ציציות הם ":) דרוש ד,ציצית(י בשער הכוונות " לשון הארוז

ובזמן , ל כי בזמן שבית המקדש קיים היה חוט תכלת עם הלבן"ר. התכלת והלבן

אבל ציצית .  קייםית המקדש ולכן היה נוהג בזמן שב...הזה לא יש כי אם לבן

כי אמת שאף בזמן הזה אין אור חכמה דאימא . ..ו נוהגים בו היוםהלבן שאנ

אלא שאין לנו עתה כח , נפסק מלהאיר ולצאת בסוד ציצית הנזכרים עם התכלת

כ הוא יוצא בהתלבשותו "אבל ודאי היא שג. שיעשה הדבר ההוא על ידנו
                                                  

 ."מצחצח כשלג טליתו מלך "הקליר יסד" בגבורה אזור מלך "השנה לראש ביוצר וכן 8
 של טליתו על" שמלותיך ריח "שמפרש, )יא, ד( השירים שיר על ן"לרמב המיוחס פירושב ןיועי 9

', בדרכיו והלכת 'שנאמר מה לקיים "וכתב. לשונו וכמעט, ל"הנ לריקאנטי המקור והוא, ה"הקב
 ."''ה מצות כל את וזכרתם אותו וראיתם 'בו ונאמר, חוטין ב"ל בו שיש טלית בעטיפת ישראל טוונצ
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ובזה תבין איך גם בזמן הזה דאין לנו תכלת אין התכלת מעכב את . ..בציצית

  ."והלבן לבדו הוא מצוה מן התורה, כנזכר במשנה, הלבן

ובפרט ? מניין לו לתלות התכלת בקיום בית המקדש, והנה יש לעיין בדבריו

ים אשצבעו תכלת בכל תקופת האמור) ב" ע ומגב" עמנחות מב(שמשמע בגמרא 

  ). ג, ב,סימנים א(כמו שמביא הישועות מלכו , עד ימי רב אחאי

רבי "ושם כתוב , )ב" עסא(ל מציין לזוהר נח " הנל על מדרש איכה"הרד

 אפשר חמוי ל"א. ..אלעזר אזל לגביה דרבי יוסי ברבי שמעון בן לקוניא חמוי

 '?קדם מימי צוה אשר אמרתו בצע זמם אשר' ה עשה 'דכתיב האי מאבוך דשמעת

 וביומא ...דבזע פורפירא דיליה' בצע אמרתו'אמר ליה הא אוקמוה חבריא 

חיים ויטאל בהגהותיו דרך אמת '  וכתב שם ר." מקדשא בזע להדאתחריב בי

 :)א" עט ל-ב " עלח(ושם כתוב בזוהר ." בארתי לעיל פרשת בראשית. פורפירא"

נטל מהאי היכלא . ועילא מנהון משיח דאיהו עאל וקאים בינייהו ונחית לון"

ון ועאיל בהיכלא רביעאה ותמן כל אינון אבלי צי. ..ועאיל בהיכלא תליתאה

וכדין פורפירא לביש ותמן . ..ז"וירושלם וכל אינון קטולי דשאר עמין עובדי ע

וסליק . ז בההוא פורפירא"חקיקין ורשימין וכל אינון קטולי דשאר עמין עובדי ע

ה זמין "וקב. ההוא פורפירא לעילא ואתחקק תמן גו פורפירא עלאה דמלכה

ידין בגוים מלא ') ו, יתהלים ק(לאלבשא ההוא פורפירא ולמדין עמין דכתיב 

  10."'גויות

 אבל בספרו לימודי ,"לבוש נכבד"חיים ויטאל פירש על הגיליון שם רק ' ר

דע כשנהרג אדם מישראל  ":כתב) מובא כלשונו במתוק מדבש, ב" על(אצילות 

 וחוקק נשמתו ומה שאירע בה בפורפירא דמלכא ... ולוקח נשמתו...י גוי"ע

ה בלבוש אדום זה וינקם דם עבדיו "א יתלבש הקבולעתיד לבו. הנקרא בגד תכלת

  ."השפוך

. ל"ה בים סוף כנ"ונראה שהפורפירא בזוהר נח הוא הפורפירא שלבש הקב

, ל לפי האלשיך"וכנ(ונראה שהוא בגד תכלת כמו הפורפירא בזוהר בראשית 

                                                  
ה נזכר "ופורפירא של הקב.  רמז תתסט,על הפסוק בתהליםיש מדרש דומה בילקוט שמעוני  10

  .ב"ע-א" עין עוד זוהר שמות חיוע. יג, בנקמתו על עשרה הרוגי מלכות בשוחר טוב ט
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לכאורה , והוהפורפירא במדרש איכה הוא לבוש הגא, ו בנגלה"שהיה רבו של רח

ויש לומר שקריעת .  וכנגד זה הוא התכלת שבציצית.)ה על הים"קבמה שלבש ה

ל שהעדר "י ז"ומזה למד האר. ציציתשל  לגניזת התכלת מרמזהמעיל הזה 

  .חורבן בית המקדשבהתכלת תלוי 

  

        הסכנה בתכלתהסכנה בתכלתהסכנה בתכלתהסכנה בתכלת

ג הזה הוא המדרש המפורסם שהמקור למו. ועכשיו נעמיק בעצם גניזת התכלת

. מצוה להביא לבן ותכלת ויעשה ":)שםובמדבר רבה , תנחומא סוף שלח(

 ."מצוה בלבן, שהתכלת נגנז, ועכשיו אין לנו אלא לבן.  כשהיה תכלת?אימתי

על מה שכתוב " שהתכלת נגנז"מה מוסיף לנו המדרש בתיבות , ויש לעיין

  ".אין לנו אלא לבן"בתחילה 

נו ל גזרו שאין לנו לסכן עצמ" שחז,הישועות מלכו פירש עניין גניזת התכלת

והורו , )א" עיב(וסנהדרין ) שנדפסקא  ,דברים(כדאיתא בספרי , בהשגת תכלת

שהוקבע להלכה שתכלת אינה , לכל ישראל לקיים מצות ציצית בלבן בלבד

  .ל"י ז"ש האר"וגם מצאו להם טעם כמ. מעכבת את הלבן

 פעם אחת :אמר רבי יוסי ": לשונוווז, ותחילה נסביר הספרי בוזאת הברכה

 אמר לי ?פרנסתך במהלו אמרתי . ך בין כזיב לצור ומצאתי זקן אחדהייתי מהל

בים שמוטל מקום יש שאמר לי השמים מקום ?  הואי מצויכאמרתי לו ו. מחלזון

ואין לך אדם שהולך לשם שאין סממיות מכישות  אותו מקיפותבהרים וסממיות 

 ולדברי ."אמרתי ניכר הוא שגנוז לצדיקים לעתיד לבא. מת ונימק במקומוואותו 

אלא , הישועות מלכו אין כאן עדות של רבי יוסי על מצב החילזון שהוא גנוז

ולפי דבריו יש להבין מה . גתושהערתו שראוי לגונזו מאחר שיש סכנה בה

הלא מעולם היה החילזון מצוי רק בים וקשה להשיג ,  של רבי יוסינשתנה בימיו

  ?כזה

החלזון  ":)תרפה' ית ס"שו(תב  שכ,ז"ונראה שהישועות מלכו סובר כמו הרדב

ובחלקו של זבולון היה עולה מאליו מן הים ליבשה והיו מלקטים , מצוי הוא בים

והשאיר נבוזראדן בארץ מדלת העם . ואחר שגלו ישראל לא היה עולה, אותו

משמע שהיו צריכין , 'אלו צדי חלזון') ב" עשבת כו(ל "וארז, לכורמים וליוגבים
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 יודעין שאין או אותו מכירין שאין אלא מצוי הוא יוםה שעד ואפשר ...לצודו

 איסטיס דהיינו הרבה מצוי לתכלת הדומה צבע כי, לו צריכים אינם כי גם, לצודו

יש לומר ,  ואם נניח שגם בימי בית שני היה עולה מאליו."ניל בערבי הנקרא

היה ניכר להם שלא , בערך שבעים שנה אחר החורבן, שדווקא בימי רבי יוסי

ה יתאבל הי, ואף על פי כן היה אפשר עדיין לצוד אותו. עלה עוד עד עת הגאולהי

  .סכנה בדבר

 :שלחו ליה לרבא ":ה לשונווז, הגמרא בסנהדרין, ועתה נעיין מקורו האחר

 ובזכות ,י ניהו תכלתא ומ,זוג בא מרקת ותפשו נשר ובידם דברים הנעשה בלוז

ר זה שכתבו בראשונה ווסיפ ":וידע וכתב הבן יה."הרחמים ובזכותם יצאו בשלום

ששם היו בארץ ישראל תחת , על נס שנעשה לחכמים באותה שנה בארץ ישראל

אם 'נשר משום דכתיב בעשו בשם וקרו ליה . שהם עשו אבי אדום, ממשלת רומא

 וכמו שכתב ,ולא על פרס, ש ותפשו נשר קאי על אדום"ולכן מ. ..'תגביה כנשר

, א היו תחת ממשלת פרס אלא תחת ממשלת אדוםכי בארץ ישראל ל, ל"י ז"רש

וזה פתרון דברי המכתב שלהם שכתבו . ורק בבבל היו תחת ממשלת מלכות פרס

פירוש שני חכמים באו מעיר טבריא לילך למקום אחר , בתחילתו זוג בא מרקת

והיה ביד . חיל של אדום תפשו לזה הזוג לשלול אותו, ותפשו נשר. בארץ ישראל

תכלת הכי באותו זמן היה הצבע של , הנעשה בלוז ומאי ניהו תכלתהזוג הזה דבר 

ולכן היתה סחורה של התכלת , ט לשבח באויר של לוז יותר ממקום אחרלנק

ויתכן . ול אותם היו מפסידים הרבהלואם היו יכולים לש, שבידם יקרה מאד

ואם שוללים ,  תכלת לציציתושהיה באותו זמן גזירה ממלכי רומא שלא יצבע

. תם היו נכנסים בסכנה שהיו עושים עליהם עלילה שעברו על גזרת המלכותאו

  ...".אך בזכות הרחמים

וס אננייקודקס יוסט(רה כזו בדיוק נמצא על הפורפירא בחוקי הרומיים זיוג

לא יהיה רשות לאיש פרטי  ":)בתרגום מלטינית (11רהיז לשון הגווז). 4:40:1

                                                  
 נהוג היהכך ש תכןיוי. רבא שלאחר בדור שנגזר נראה הזה החוק על הנזכרים הקיסרים משמות 11

) סּוטונייוס( בספר היסטוריה של הקיסרים ,ועוד .הקיסר חוקי של העצום חובכ שנחקק קודם כבר
וכן , פשוט(וטריון הוא פורפירא . וזה היה ממש בזמן החורבן ).32סעיף ( גזר על טריון ןיש שנירו

 . גוון התכלת:ופירשו מוסף הערוך, )תיהוא בתרגום שראי
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, אוקסיבלאטא, הנקרא בלאטא, או צמרלצבוע או למכור סחורה פורפור של משי 

 12.והיקנטינא
דע שעלול לאבד נכסיו  יֵ , הנזכר13ואם מישהו ימכור בגד של מורקס

   ."וראשו

  

        נגנז ולא בטלנגנז ולא בטלנגנז ולא בטלנגנז ולא בטל

עצם , האחת. י קושיות על דבריותיש להקשות ש. נחזור לדברי הישועות מלכו

לא בת ממיכשאחר שהוקבע ההלכה שתכלת אינה מע, העניין אינו מובן כל כך

אינו מיוחדת רה יוגם בלי גז. יש לקיים מצות ציצית בלבןאם אין לנו תכלת 

כל שכן שאינו מחויב לסכן את , מחויב אפילו להוציא יותר מחומש נכסיו על זה

רה מי שאפשר לו להשיג תכלת בלי סכנה מחויב לעשות יואפילו אחר הגז. עצמו

 אפשר לומר שהגבילו דין תה גזרת שמד נגד קיום המצוה היהיואם הסכנה הי. כן

רה יוהוא כתב שעשו הגז. אבל הישועות מלכו עצמו הקשה על זה, שעת השמד

  .זמן הזהי שאין מצוה וחיוב בתכלת ב"על דעת האר

טלו ישב'ולא , להגיד לנו גזירה זו" נגנז"ועוד קשה למה בחרו במדרש במילת 

וכמו ,  הערוךכמה שהביא, היא שימה באוצר" גניזה"שמשמעות המילה . 'תכלת

) נ" ושא" עהוריות יב(גמרא בו, שארון הקדוש נגנז) יב, מא(באבות דרבי נתן 

  ".בבית אשר בנה שלמה"ב שיאשיהו המלך ציוה לתת אותו וכת

 הה גנוזתשהתכלת הי,  המדרש מתורץ כפשוטו,ולפי מה שהבאנו למעלה

ה ברשות –ושנית ,  עולה משם מאליוושהחלזון אינ –תחילה בים , י פעמיםתש

 שגנוז"וכעין זה מצאנו בגניזת ספינות הטבועות בים הגדול .  מלכות רומישל

                                                  
 שנקרא הים רמש "השפירוש) עט פרק (הגיבורים בשלטי נמצא ,'בלאטא'היוונית  המילה 12

 דם של צבע ":פירש מדבריו שהעתקתי המתרגם אבל ."התכלת בו שצובעים חלזון והוא פורפורא
". 'דם 'של ניויו שהוא' אוקסי 'הקידומת י"ע שסומן כמו שונה מעט' אוקסיבלאטא'ה וצבע, נוזל

, ל"ברד דבריו והובא, תכלת של עקילס תרגום הוא) איירינון ערך (הערוך מוסף לדברי והיקנטינא
 ).ז, ב (רבה אסתר על ו"רזהמ וביאור, יוסף עץ
לשון ב פורפורא שהוא מורקס תבלטיני נקראה הדג על ברושמד מוכח זה מלשון לכאורה 13
 דדם כתבתי בחידושי ":)ג, יח (בשמו הזה הדג מזכיר) יאיר חוות מבעל (חיים המקור גם. תניויו

 ".פורפר הדג שנקרא דג מדם שנעשה פורפר צבע רק א"בלו אינו תכלת צובעין שבו חלזון
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) א" עשבת סג(בגניזת הקינמון כן ו, )ספרי שם" (לצדיקים לעתיד לבוא

ומשחרב ירושלים נגנז ולא נשתייר אלא כשעורה ומשתכח בגזאי דצימצמאי "

  ."מלכתא

ד יודע איפה היא פ שכל אח"אע,  יש לומר שכוונת המדרש היא,אם כן

דת ית בצוינו שבעצם יש סכנת מויוה, "אין לנו"אפילו הכי נקרא , התכלת

ואין עניין לסכן עצמו . ועוד שהמלכות תמית כל מי שינסה להשיג אותה, החלזון

  .אלא מעשה של המלכות לכבוד עצמה,  גזירת שמדכאןשאין , בהשגתו

 היום לא ירים איש את והתכלת גם ":)ב, שמות כח(ן "וזה כעין דברי הרמב

 לא ף על פי כןאו, ינו שכל אדם יודע איפה היאי ה."ידו ללבוש חוץ ממלך גוים

  .היה אפשר להם להשיגה

ל בגניזת "שכוונת חז.  יש להסביר גניזת התכלת כדעת הישעות מלכווובדרך ז

 למלכות כתהיה התכלת שייתו, הסכמה למצב ולגניזת המלכותכעין התכלת היא 

ושנקיים מצות , תה שלא נשתדל להשיג תכלת מפני הסכנהיוראתם היוה. לבדה

 שהיה נראה שהתכלת עדיין בנמצא ואין לעשות ף על פיא, ציצית בלבן בלבד

 לו ללבוש בגד של ארבע סורכמו מי שאין לו ציצית בעירו שא, היציצית בלעד

  ). חק " סיג' סי מגן אברהם (אם לא מפני כבוד הבריותכנפות 

  

  

        מדברינומדברינומדברינומדברינוהיוצא היוצא היוצא היוצא 

ובשעת החורבן קרע אותו ,  בים סוף כשלחם במצריםאה לבש פורפיר"הקב

ופורפירא הוא . שעת גאולהכל  במדבר ובאוגם בני ישראל הולבשו פורפיר, מעיל

ולדברי כמעט כל . לכאורה, ואותו פורפירא היה של חלזון, בגד של תכלת

, בתשעה באבינו ותאחרונים אנחנו מרמזים לזה בהסרת טליתההראשונים ו

וגם התכלת בציצית מרמז למלחמת , תכלת' פורפירא'לכאורה משום שפירשו 

אבל . חורבןבל לתלות העדר התכלת "י ז"ונראה שכך המקור לדברי האר. הים

ודווקא מפני שאפשר להשיגה , רק שיש סכנה בהשגתו, עדיין התכלת בנמצא

כר בשוק מחויב אבל ודאי שמי שימצא פורפירא נמ. הא נגנזיל שה"אמרו חז

  .לקיים מצות ציצית כתיקונה
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 יוצא מדברי כך, טלית מצויצת בתכלת –" אפורפיר"ותראה שזה שפירשתי 

ואין . והבנת הלבוש באסמכתא של קדמוני אשכנז, המדרשים ופירושי הראשונים

  .אלא מסורה חזקה מרבותינו, ו"ח,  מסקנה של חוקרים ואנשי מדעוז

 באאלא , נויתב שאי אפשר שתהיה תכלת בזמנל לא כ"י ז"ועוד תראה שהאר

 חלק בלי המצוה שייך ואיך, הלבן את מעכבת אינה שהתכלת ההלכה להסביר

. שייך לחורבן בית המקדש ושזה, הספירות הארת פי על כן והסביר .זה עיקרי

ואפילו הישועות מלכו שהביא . ה"הקב של פורפירא ןיבעני דווקא רמזודבר זה נ

  . ברורטול תכלת לא סמך על זה לבטל תכלתי כמקור לבי"האר

 כפשוטם שמדברים על הקושי נם יש להבי,ודברי המדרש בגניזת התכלת

ואפילו הישועות . ולא על ביטול המצוה ואי אפשרות קיומה, בהשגת דג הפורפר

  .בהשגת התכלתשסכנה במלכו שהבין שיש כאן ביטול המצוה תלה הביטול 

תגל ' שוש אשיש בה ":)י,  סאוישעיה (תובמה שכויהי רצון שיתקיים בנו 

נפשי באלקי כי הלבשני בגדי ישע מעיל צדקה יעטני כחתן יכהן פאר וככלה 

  .מהרה בימינו אמן ב.)קתא וילקוט שמעוני שםין פסיעי" (תעדה כליה

  



סג                                                  והיה לכם לציצית   ג "פרשת שלח תשע

  

  



סד                                                  והיה לכם לציצית   ג "פרשת שלח תשע

  

 
 
  

* * *  
  

 ְּפִתיל ַהָּכָנף ִציִצת ַעל ְוָנְתנּו"...

 ּוְרִאיֶתם תתתתְלִציצִ ְלִציצִ ְלִציצִ ְלִציצִ     ָלֶכםָלֶכםָלֶכםָלֶכם    ְוָהָיהְוָהָיהְוָהָיהְוָהָיה. ְּתֵכֶלת

 'ה ִמְצֹות ָּכל ֶאת ּוְזַכְרֶּתם ֹאתוֹ 

  ..."ֹאָתם ַוֲעִׂשיֶתם

  )לט-לח, במדבר טו(

  

  

 כל את וזכרתם אותו וראיתם"

 כנגד זו מצוה שקולה –' ה מצות

  .כולן המצות כל

 אותו וראיתם: אידך ותניא

 מביאה ראיה – ועשיתם... וזכרתם

 לידי מביאה זכירה, זכירה לידי

 הזריז כל: אומר י"בורש. עשיה

 פני ומקבל זוכה – זו במצוה

  ..."שכינה

  )ב"מנחות מג ע(

  

* * *  
  


