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 בעזהשי''ת
 משה אפרים אינדיק

  moshis11@gmail.com- להערות

 במספר חוטי תכלת עיונים בשיטת הגר''א

הנה יש שסמכו עצמם על הכרעת רבינו הגר"א ז"ל לנהוג כדעת הראב"ד שיש רק חוט א' של תכלת, ודלא כדעת 
רוב ראשונים שס''ל שיש שני חוטי תכלת. אבל באמת כי מעיינת ביה, בכלל לא ברור מהו סוף דעתו של הגר"א. 

והנה אם יש סתירה בדבריו יש שני ראשונים צריך הכרעה ברורה. הופשוט שכדי לסמוך על הגר"א נגד דעת רוב 
טעות וכדומה, ואז לא יסמוך אלא על המקורות היותר מוסמכים כגון אלו מיוחס לו בשאחד מהם  -אאפשרות. 

שבאיזה זמן מהזמנים חזר הגר"א משיטתו הקדומה. ואם הגר"א באמת חזר  -בשהם העתיק מעצם מכתי"ק. 
אפשר לומר על זה  שהוא הכרעה ברורה שראוי לסמוך עליו  בו, אם אין הוכחה ברורה מה היתה סוף דעתו אי

 נגד רוב הראשונים, וכנ"ל.

 דברים כצורתם

 הנה יש לנו שש מקומות מיוחסים להגר"א שדן במספר חוטי תכלת, ואלו הם:

 , ברכות ט:אמרי נועם. א

ע''כ יש " בא''ד בזה''ל: ו שםשכת ד''ה אלא התוס' ט: בדבריעל ברכות  (בשמו א"הגר מתלמידי והוא) באמרי נועם
 "חוליא של תכלת וחוליא של לבן לפרש בין תכלת שבה בציצית שהיה קבוע בו תכלת וגם שני חוטין לבן ועושין בו

גם והפוסקים חולקים על זה וס"ל שלא היו עושים אלא חוט אחד של תכלת " כתוב על זה באמרי נועם בזה''ל:וע''כ. 
התוספות דס"ל שלא היה חוליא א' לבן וא' תכלת אלא שהכל היה תכלת ולא היה לבן אלא בזה מחולק הרמב"ם ז"ל על 

כריכה א' למטה וא' למעלה, וז"ש ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת, פי' שיהיה פתיל תכלת על כל הציצית ולא יהיה 
 ". מחוט הלבן אלא כריכה א' למטה וא' למעלה

תן ללמוד פסק הלכה, רק הוא מציין מראה מקומות בעלמא והלשון לא כתב כאן שום לשון שממנו ני :ותהער
בהמשך דבריו שהם הרמב"ם והראב"ד, וזה כינוי להשם שלהם, ואין כוונתו להכריע מבואר ה"פוסקים" 

כל שכן מאחר שהוא ו ,היה מכת"י הגר"א לא היה לנו לדייק מזה שום פסק הלכהזה אם  פילואלכן כשיטתם. ו
. ואם תתעקש לומר שלשון פוסקים הוא לשון הכרעה אז היה וט שא''א ללמוד מזה כלוםפש מכתבי התלמידים

 .שבהמשך דבריו הסביר את שיטת הרמב''ם נראה שהוא מכריע כהרמב"ם ולא כהראב"ד

 , פנחס רכ''ח:יהל אורב. 

 דאמרת הוא הדא דקדשה מסטרא משלש כל משלשת חוליא וכל" כתוב: :(ח"רכ דף פנחס פרשת) מהימנא רעיאבזוה''ק ב
 דאיהו דאמצעיתא דעמודא מסטרא מציצית '(ז, יד שמות)" כלו על ושלישים"ד בגין שלישיה וישראל ישלשו לך קדשה

 דא משלשין כריכות מתלת כלילא חליא מסטרוי משלשת תיבה כל י"יל ו"וה משולש דבר וכל האמצעי לאבהן תליתאה
 בת שכינתא שבת מן' ש דאינון אבהן ענפי תלת כליל דאמצעיתא בעמודא משלשת ואיהי ישלשו לך קדשה שכינתא

 ע''כ. "שבציצית תכלת חוליא יחידא

 עצמה' החולי ל"ר' כו שכינתא דא כריכות מתלת כלילא חוליא"בביאור הגר''א לרעיא מהימנא כתוב בזה"ל: ו
 ובה מכלהו כלילא תיבין ב''ע ובה אתוון ב''ע' א דבכל ב''ע בשם וכמו האבהן הן כריכן מתלת כלילא השכינה הוא

' ג השביעי יום' מג כלילא ולכן ו''כמש דשבת בת וכן הקדושה כל כלל נקבה בלשון קדושה' נק דאיהי ישלשו קדושה
 חוליא כ''ואח אבהן' ג כריכות' ג לבן הראשונה דחוליא :שבציצית תכלת חוליא' יחיד בת'. בג הכל סעודות' ג אלקים
 כדעת הרביעית חוט והוא שבציצית תכלת יחידה בת ל"כצ אלא 'חוליא' כלל ג''דל נראה ויותר ,מנהון כלילא כ''ג דתכלת
  " ע''כ.עיקר וכן שבשם' ד אות לבן חוטין' מג כלילא שלנו בספרי ה''וכ עיקר ה''שכ ש''וכמש ד"הראב
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קטע זה הוא ספר יהל אור הוא ספר ליקוטים מכמה מקורות של תורת הגר''א על הזוהר, ומקורו של  :הערות
הספר הנ''ל אינו  .621"ביאור על רעיא מהימנא" )קניגסברג תרי"ח( פנחס רכ"ח ע"ב במהדו"ב עמ'  מספר

והמהדו"ב הוא מה שהמדפיס )הרב שמואל העתקה מכתי''ק של הגר''א, אלא רובו הוא מהעתקת הרד''ל 
דו''ב אלא משום שנדפס )ולא נקרא על שם מ לוריא ז"ל( לא מצא בהעתקת הרד"ל אלא ממקומות אחרים

יה לו שה 38, רק כתב בעמ' היכן מצא ליקוט זההמדפיס , ולא כתב (, ולא משום שהוא משנה אחרונהאח''כ
והמדפיס עצמו כבר העיר בספר . ולכן הדפיסם במהדו''ב העתקת הרד''לשלא היה בליקוטים על פר' פנחס 

 נראה מקומות באיזו כי, ל''ז א''הגר מרבינו כולם הם אם ידעתי ולאעל הליקוטים שאינם מהרד''ל "... 611הנ''ל עמוד 
עי''ש שיש פירוש על תיבת ו]קטע זה ליתא לשם )שהוא מהרד''ל( ובהמדו''ק  .מתלמידו" שהוא הלשון מתוך

דברי הרד''ל הם לא רק שחסר קטע זה להמהדו''ק, אלא דו''ב צריך למחוק אותו, א''כ ה"חוליא" שלפי המ
בודאי נאמן עלינו הרד''ל יותר. אמנם אולי מש''כ שם "חוליא" לא קאי על מה א''כ להמהדו''ב, וסתירה 

כבר ש וע''ע בהערה .[צ''עי''ש בפנים ו" ועכלילא חוליאשמחק במהדו''ב אלא קאי על מש''כ לפני זה בזוה''ק "
  .1פקפק האדמו''ר מראדזין על יחוסו של קטע זה

 מפורש כשיטת התוס' וז''ל: גירסת הספרי הנדפסב :(ד"רל פיסקא)תצא כי ' רפ ספריה לעהגר''א ג. בהגהות 

בפני עצמו, ת"ל גדילים. כמה גדילים  'גדילים תעשה לך למה נאמר, לפי שנאמר ועשו להם ציצית שומע אני יעשה חוט א
של ארבע  לבןשל  חוטים ארבעהו תכלת' חוטים של דנעשים, אין גדיל פחות מג' חוטים כדברי בית הלל, ובית שמאי אומר מ

גדילים זה הלבן, מניין לרבות את  חר:אבר והלכה כדברי ב"ש, בד"א בתחלה אבל בשירי' ובגרדומי' כ"ש. ד ארבע אצבעות
 .התכלת, ת"ל ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת

 :הספרי ע''פ הגהותיו שוןלהו והגר''א הגיה הדברים וז

כמה גדילים  .ת"ל גדילים ,לפי שנאמר ועשו להם ציצית שומע אני יעשה חוט אחד בפני עצמו ,גדילים תעשה לך למה נאמר
 בג' חוטים של לבן ורביעית של תכלתובית שמאי אומרים  ,כדברי בית הלל של שלושה אצבעותאין פחות מג' חוטים  ,נעשים

 הלכה כדברי ב"שו גדילים זה לבן מנין לרבות רביעית של תכלת ת"ל ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת .של ד' אצבעות

. ויש הנה ההגהות לספרי ג''כ לא נדפסו מעצם כתי''ק של הגר''א, אלא מהעתקות שונות כמבואר להלן :ותהער
שיוצא ממנו שלשיטת הספרי גדילים הוא ג' בלבד, ותכלת לא נכלל בגדילים,  ,מחודשת ביותרזו שהגהה  העירל

לדבריו שתכלת לא נכלל בתוך  וגם .ארבעהשדרש גדיל שנים גדילים  )יבמות ה:, מנחות ל"ט:( וזה נגד הש"ס
תעשה  גדילים -מהסמיכות של לא תלבש שעטנז צו''פ יחדיו גדילים, אז צ''ע על ש''ס דילן )יבמות ד:( שהוכיח 

 איך שייך ללמוד ממנו לתכלת.אם גדילים קאי רק על הלבן, ו .שעשה של תכלת דוחה לא תעשה של כלאיםלך, 
ואולי אין כוונת הגר''א שגדילים הוי רק ג' של לבן להלכה למעשה, אלא כוונתו שכ''ה שיטת הספרי אבל ש''ס 

מובן איך אם נניח כן ש"ס שלנו פליגי )ו ל"ח שבספרי משמע חוט א', אבלבדף שלנו חולק ע''ז ודעתו כתוס' 
כולל תכלת, משא"כ להספרי גדילים רק ע''כ שלנו פליגי, שהש"ס דורש גדילים ד' ו להתוס' שש''ס פסיקא ליה

" מג' חוטין של ג' אצבעות....ורביעית של תכלת של ד' אצבעות" גרסועוד תימה הוא ש ג' ועל לבן בלבד ודו"ק(.
אם של כמה אצבעות איך שייך ליתן לנו השיעורים צ''ע  ''כוא .חוטים קודם הכפילהב הספרי כאן מיירי דבריו

ואם הם ד' אצבעות אז נמצא שלאחר  ועדיין צריך לכופלם אנו מדברים על חוטים שלימים לפני הכפילה
' ד' ודלא כהש''ס מ''א:. ]ובשלמא כגירסת התוס' שיש ד' של לבן וד' של תכלת של ד –הכפילה הם ב' אצבעות 

אצבעות  הספרי מיירי לאחר הכפילה ושייך ליתן שיעור על אורך החוטים, אבל אם הספרי מיירי בחוטים לפני 

                                                           
1
 בת הלשון' בפי נתלבט בחנם באמת וגם" וז''ל ל"הנ הגאון דברי על( שלישי מאמר תכלת פתיל) ל"וז מראדזין ר"האדמו העיר וכבר  

 זה הובא וכן הגליון על זו נוסחא שנדפס כמו שבציצית תכלת מן מליא יחידה בת היא הגירסא כי בציצית תכלת חוליא יחידה
 דתלת כלל איהו שבת( כא תיקון) ז"בתקו כ"ג מפורשים הללו ק"הזוה ודברי שם הקדוש חכמה ראשית בספר זו בנוסחא המאמר

' בחי שמים מלכות למדת הרומז שתכלת והכוונה כ"ע שבציצית תכלת ואיהו' כו ש דאינון אבהן ענפי' בג כלילא בת דאיהו בגין אבהן
 "לא או אחד בחוט סגי אי התכלת כלל לבאר בא ולא חן ליודעי כידוע יחידה בת כ"ג ונקראת אבהן ענפי תלת ת"מחג כליל איהו שבת

 .ועי''ש בהמשך הדברים שפקפק אם הדברים יצאו מהגר''א
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ולכן הגהה זו  דוק ותשכח. 3וה' הגההות 2וגם יש כאן ח' מחיקות .הכפילה צ''ע איך ניתן לומר עליה שיעור[
  קשה עד למאוד, ואם היה מקום לומר שחזר מזה ניחא.

 פירוש הגר''א לספרא דצינעותא: ד.

"הן שבעה חוטין של לבן שחוט תכלת  וכתב בפי' הגר"א שם "שבע"ה רהיטי"ן"איתא בספרא דצינעותא בפרק ה'  
חופה עליהן כמ"ש ברמב"ם ז' חוטים של לבן וחוט א' של תכלת שהוא נגד כסוי עין, והן ל"א קיימי"ן בדוכתייה"ו שהן 

 ה ע"א תאנא ברזא דספרא דצניעותא ארבע מלכין כו' ושם הכל ברזא דציצית".פתיל, וז"ש בפ' שלח דף קע"

אין כאן לשון הכרעה אלא מפרש כן בתוך דברי הזוה"ק. ואפשר לומר שלדעתו שיטת הזוה"ק הוא   ות:הער
כשיטת הרמב"ם )כמו שמוכח בסוף פ' שלח( אבל להלכה יתכן שש"ס שלנו, או הספרי חולק. ודבר זה לא 

גרד"פ הכן  ומחודש כ"כ שאם נניח שהוא מח' תנאים אז מובן שני הלשונות בספרי פר' תצא, וכבר כתב
ועכ''פ ודאי אי אפשר להניח המקומות שכתב בהם לשון הכרעה מלפני זה שאינו  והנצי"ב שהוא מח' קדומה.

 אלא לפירושא בעלמא. 

 פר' שלח: י על הספריבהגהות מכת" .ה

 בגליון:בספרי עם הגהות הגר''א  כתבו" )כהראב"ד( שלשה של צמר ורביעית של תכלתפ שלח "סו'' איתא בספרי

במנחות דף מא ע"ב בתוספת ד"ה בית שמאי הגירסא, וכאן היא משובשת ובפ' כי תצא לקמן שם הגירסא על עיין "
 "4נכון

מקורו של הגהה זו מגליון ספרו של ר' יעקב דב שערשבסקי שקיבל הספר מעזבון של הג"ר יהושע  הערות:
אליהו ומקצת מפי' הגר"א על הדפיס עליות שעסק הרבה בכתבי הגר''א, והעשיל ריינעס מהוראדנא ז"ל ]

משניות, וגם מחב"ס מעיני יהושע על שנות אליהו[ ועליו נמצא כל הגהות הגר"א על הספרי )הספר נמצא 
לנא את ההגהות הגר"א על הספרי י(. וכשהדפיסו בו"<י"כת א"הגר הגהות> ספריבאוצר החכמה, ונקרא "

הנני להעיר לכל אשר חננו ה' בגוף כתי"ק הגר"א " הספרש יבר )בשנת תרכ"ו ע"י ר' שמריהו צוקער( פירסם שם
ז"ל על הספרי וימצא איזה טעותים או שינויים יזכה נא במצוה הגדולה לרשמם על סימניהם באותותם ולשלחם אלי 

אלא מתוך רשומי התלמידים. ונמצא מכתב מר' יעקב דב על הספרי כו'" ומבואר שלא העתיקו ההגהות 

ובאמת הני כו' טעות ואחרי שהרב רש"צ נ"י שהוציא שכתב "[ 6611"הגאון" ח"ג עמ'  ]הועתק בספרשערשבסקי 
לאור הספרי הנ"ל ]עם הגהות הגר"א[ ביקש להודיעו אם נמצא ביד מי העתקת כ"י מהגר"א ז"ל, ]ולכן[ חוב גדול 

ו' ע"כ ההעתקה וקדוש הוא עלי להודיע בשער בת רבים ולהעתיק לשון העתקת כ"י הגר"א ז"ל אשר תח"י וז"ל כ
ו לפנינו הוא באותו , הגהה זוכיון שלא הדפיסו ההגהות אלא מתוך כתבי התלמידים''. 'מכת"י הנמצא אצלי כו

, ואדרבה עי' לעיל זהתצא יותר מ ר'טעם להעדיף את ההגהות של פאין  ולכן ות שהדפיסו.משקל של ההגה
חזר מאחד מהם, יותר ניחא לנו לומר שההגהות בפרשת תצא הם מחודשים ביותר, ואם מוכרחים לומר ש

 שחזר מפ' תצא כנ"ל ודו"ק.
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 את) לרבות מנין לבן זה( לך תעשה) גדילים( א"ד... )אצבעות ארבע'( ד) של( לבן) של( חוטים וארבעה( )תכלת) של חוטים'( מד)  

 תכלת(ה
3
 ....תכלת[ של רביעית] לרבות מנין לבן זה גדילים, אצבעות ארבע של[ תכלת] של[ ורביעית[ ]לבן] של חוטים[ שלשה]  
4

א "הפשטות הוא שהוא מגיה דברי הספרי להשוותם כדברי התוס' וכדברי הספרי פר' תצא. אבל שמעתי מחכם אחד שכוונת הגר 
כי תצא לקמן שם הגירסא ' וכאן היא משובשת ובפ, ה בית שמאי הגירסא"ב בתוספת ד"ע עיין במנחות דף מא"במה שכתוב שם 

וגם שם כבר תיקנו , א רק להחליף ולתקנו כמו שעשה בכל שיבוש"לא די להגר, ה נחלף"ש וב"כוונתו כיון שבספרי שם ב" על נכון
ה בית שמאי "ב בתוספת ד"עיין במנחות דף מא עולכן כתב , כ רצה להראות לכולנו בפירסום שזה טעות"א ג"אלא הגר, בפנים

היינו רק  ----וכאן היא משובשת, ה"ש וב"ז שנחלף ב"כ לא היה לו טעות כעי"עם גירסתו המשובשת ג' היינו שאף תוס—הגירסא
 ---נכוןכי תצא לקמן שם הגירסא על ' ובפ כולו משובשת' כ לתוס"משא, ה אבל ודאי ההלכה למעשה נכון"ש וב"נקודה קטנה של ב

 -אודבריו מביא לידי גיחוך . שהנדפס טעות הוא, אבל תיזהר רק לעיין בההגהות שם, ה נכון"ש וב"היינו גם לקמן הגירסא של ב
שם אלא דיו אם מציין ' לא היה צריך לציין לתוס -גא בפנים החילוף בין ב''ש וב''ה "כבר תיקן הגר -בשהלא עיקר חסר מהספר 

ואין  .ולא רק לסתום שיש לעיין שם כאילו שם הכל נכון, משובש' היה לו להזהיר אותנו שגירסת תוס -ד' א ד"שכתב בש' להגמ
 לפלפל בזה יותר.
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 בביאור הגר''א לשו''ע..ו

ולרבינו תם לא מכשירים אלא בנשתיירו ב' חוטין שלימים דהיינו ארבע סי' י"ב סע' א' בא"ד "או''ח איתא בשו"ע 
אחרים אם נשתייר בהם כדי עניבה ראשים שכל אחד מהראשים ארוך י''ב גודלים אז מכשירים כשנפסקו השני חוטין 

אבל אם נפסקו ג' חוטין אף על פי שנשתייר בהם כדי עניבה פסולים ומפני כך כשנחתכו שלשה ראשים אם לא דקדק 
בעת עשיית הציצית שיהיו ניכרים הד' ראשים שמצד אחד של הקשר חיישינן שמא כל ראש הוא מחוט אחד ונמצא 

הלכה כסברא ראשונה מיהו היכא דאפשר טוב לחוש לסברת ספיקא פסול כו' ושאין כאן אלא חוט אחד שלם הילכך מ
 ." עכ"לרבינו תם

"תוס' הנ"ל כפי' דאי איגרדום תכלת כו' אפי' נשאר כדי עניבה.  בזה''לד"ה ולר"ת  בביאור הגר"אוכתוב שם 
וכשיטתם דנותן ד' חוטין תכלת וד' לבן, וע"ש ל"ח א' ד"ה התכלת כו' )ומ' א'( ]ומ"א ע"ב[ בד"ה בש"א ארבע טעמא 

ד' של צמר כו', וכ"ד רש"י וע"ש בד"ה מתבי טלית אין כו'. וכ"ה בספרי פ' תצא מכמה גדיל כו' ובש"א ד' של תכלת ו
 כו' והלכה כב"ש, וכ"פ בגמ' שם כב"ש.

אבל דעת הראב"ד ששני חוטין בלבד של תכלת וששה של לבן, והרמב"ם כ' דחוט א' לבד של תכלת וז' של לבן. וטעמם 
ממש"ש בספרי ועשו להם ציצית שומע אני יעשה אותן אחד בפ"ע ת"ל גדיל מכמה גדיל אין פחות משלשה דברי ב"ה 

כנ"ל, והביאו תוס' הנ"ל ד"ה בש"א כו', מדקאמר שומע אני כו' משמע דפתיל תכלת הוא אחד לבד, וגדיל לא ובש"א כו' 
 כתיב אלא בלבן, ומפרש הראב"ד חוט שלם והרמב"ם מפרש חוט א' ממש.

תוס' וע' בתוס' ל"ח א' סד"ה הנ"ל התכלת כדמוכח בספרי פ' שלח ופ' כי תצא כו', וע"ש סד"ה בש"א הנ"ל, ולכך דחקו 
במנין תכלת כו'. ועוד דחקו בתוס' במניין ח' חוטים, דגמ' לא קאמר אלא ד' גדיל גדילים כו', ומפרשים ופתליהו מתוכו 

 י עוד צ"ע דבה"א שלש ובש"א שמנה והא לא פליגי אלא בג' וד'.היינו שיכפל' ע"ש בד"ה הנ"ל. אבל בספר

בן נמי משמע אחת, אבל לעולם שניהם שווין. וב"ה אבל העניין כך הוא דודאי פתיל משמע אחת וכן ציצית דל
מפר' גדיל ג' חוטין וה"ה ללבן, ובש"א גדילים הוא ארבעה כמ"ש בגמ' גדיל גדילי', דב"ש סובר דגדיל משמ' 
שנים דלא כב"ה דמפר' ג', ולא דרשי לשון רבי' ג"כ, וה"ה בתכל'. ומ"ש בגמ' ד' שלשה הכל במין א' בלבד, 

 : וכח כל הסוגיאתכל' או לבן, וכן מ

ומ"ש תוס' בסד"ה בש"א הנ"ל ומיהו בספרי איכא דאמרי כו'. ליתא בספרי אלא שלמדו מתחלת ספרי ועשו להם כו' 
ואפשר דמפרשי שדברי ב"ה דאמרי' ג' היינו ג' בלבן וא' בתכלת ול"פ ב"ש וב"ה אלא  ,כנ"ל וכמ"ש בסד"ה התכלת

 " עכ''לקמפלגידבגמ' מוכח דבמנין הציצית בתכלת אבל ליתא 

הנה כל המעיין בדבריו בעיניים פקוחות יראה שהכריע בתוקף גדול שיש ד' חוטי לבן וד' חוטי תכלת.  ות:הער
הוא  בקיצור תמצית דבריו .כידוע שביאורו לשו''ע נדפס מעצם כתי''ק, ווהנוסח לפנינו הוא כמו שנדפס בדפו''ר

ומפני כן כתב מהלך חדשה לבאר שהביא מקור לכל שיטה ושיטה, ואז הקשה שלשה קושיות על שיטת התוס', 
שפתיל כפשוטו לא משמע יותר מאחד ה''ה לבן שנלמד  םאת הסוגיא, והוא שלכו''ע לבן ותכלת שוין הם, וכש

שגדיל משמע ג' )ולא דרשינן לשון ל שמגדילים למדנו ריבוי, ודעת ב''ה הוא בא ,מציצית לא משמע יותר מאחד
רבים( ויש גדיל הן מתכלת והן מלבן, ודעת ב''ש שגדילים משמע ד', ויש גדילים מלבן וגדילים מתכלת. ונמצא 
שגדילים שאמרו בגמ' שהם ד' נאמר על החוטים לאחר הכפילה, ובזה מיושב כל הקושיות, וכתב הגר''א 

 פקו בכוונתו ביארתי לקמן בס''ד כל תיבה מדבריו.  שכדרך זה מוכח כל הסוגיא. ומשום שיש שפק
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 ביאורודבריו באם הגר"א ס"ל למעשה כתוס' ע"פ 

שהגר"א מכריע שיש ד' חוטי תכלת, ולא שהכריע כתוס' ]עי' לקמן בנספח[ ברור והנה מדברי הגר''א בביאורו 
ן שכאן הסביר והאריך לבאר אלא שלמד שיטה חדשה שכוותיה מוכח כל הסוגיא שתכלת ולבן שוין. ובאמת כיו

 עיקר שיטתו. היא את הכל, נראה שזו

הגר"א מציין גירסת תוס' מ"א: וכתב ששם הוא עיקר שהבאנו לעיל, על הספרי פר' שלח וגם בהגהות מכת"י 
" שרוב צמרד' של תכלת ד' של ל "בזה''גירסת תוס' מא: הוא המקום היחידי שכתוב ש, יש לצייןו. הגירסא

והגר"א בביאורו כאן נקט כגירסת תוס' מא: שהוא "ד' של ". לבןמקומות הגירסא הוא "ד' של תכלת וד' של 
ובהקדמת בעל פאת השולחן לביאורי הגר"א על שו"ע )אות ה'( כתב שהגר"א מעתיק  ".צמרתכלת ד' של 

בביאורו לדעתו כן הוא עיקר  והיינו אם הגר"א מעתיק גירסא ."מדרש כו' "בנקיון גירסתו הנפלאה תוספתא
בביאור הגר"א לאו"ח סימן תכ"ג  :וגמארכו להעתיק הגירסא עם מתוקונת בלי להעיר על כך. לדודהגירסא. 

סעיף ב', העתיק הגר"א ממסכת סופרים פי"ז ה"ט בסתמא, ובאמת הוא ע"פ הגהותיו שם, וז"ל בביארו: 
וידבר. צו. ואמרת. והשני קורא את הכבש האחד. ובחודש עצמו קורא ג' בקרבן תמיד. הראשון קורא "

 .ואת הכבש. וביום השבת והשלישי חוזר למעלה וקורא עולת תמיד. ונסכו. .ואת הכבש ועשירית. עולת. ונסכו.
עולת שבת. מפני שאמרו אין קוראין בפרשה פחות מג' וי"א אין משיירין בפרשה פחות מג' ע"ש" עכ"ל. והמעיין 

ות הגר"א יראה שהמילות שדגשתי אינם מנוסח המ"ס הנדפס, אלא מהגהות הגר"א ויש במס' סופרים עם הגה
 .5שליקט עוד הרבה מקומות כזהאמר עוד דוגמות רבות, ועי' ישורון ח"ה עמ' תקכ"ו, וגם ראיתי מ

, כנגד מה צמרשעיקר הגירסא בספרי הוא ד' של תכלת וד' של  חדא מחתאולכן יש לנו כת"י וביאורו שהולך ב
שיש כאן שני מקומות שהוא מחזיק שיטת התוס', אלא שניהם נאמרו בדיבור רק , ולא שהגיה בספרי הנדפס

 .אחד ובכוונה אחת

ליקוטים )עי' ישורון ח"ה עמ' ל"ח העתק מספר המהוא  של ביאור הגר''א שקטע זהת כדאי לדע בנוסףו
זר הגר''א ממש''כ כאן בעת זקנותו. וגם  ליקוטים ושם יש קטע זה( שלא נכתבו בזמן מסוים וא''א להחליט שח

בכל ד' חלקי שו"ע דרכו בליקוטים להכריע בראיות כשיטה אחת, ולא להסביר שיטות הראשונים, דוק ותשכח 
 וכמש"כ הפאת השלחן בהקדמה לביאורי הגר"א או''ח.

, ומפני כן אז צריכים ]ועיקר חילם מדבריו ביהל אור[ אבל הרבה לובשי תכלת אומרים שהגר"א ס"ל כהראב"ד
לדחות הביאור הגר"א ולומר פשט אחרת. ודיברתי בזה עם כמה ת"ח וכל אחד יש לו דרכו, אבל כי מעיינת ביה 

 .6אופנים ניאומרים דבריהם בשורובם אינם עומדין כלל. ובקיצור נמרץ אכתוב התגובה לדבריהם. 

הגר"א  שהלא לא נראה שהדברים נכונים ההנ -וליה ולא ס''ל הגר"א בביאורו רק מסביר שיטת תוס' -א
תוס' בכל הסוגיא. ופשוט של ה םהבנתכל הקשה ג' קושיות על שיטת תוס' ואז כתב מהלך אחרת לגמרי כנגד 

שאי אפשר להסביר שיטת תוס' כנגד דברי תוס', וזה ברור. ושמעתי מחכ''א שהגר"א בעצם ס"ל כהראב"ד כמו 
, שאם לדעת הגר"א גירסת ולא הבנתי דבריו כל עיקרשהגיה בספרי, אבל כתב דבריו להסביר גירסת תוס', 

ול של הבל לומר פשט לגירסא משובשת כל שכן אם תוס' תוס' הוא טעות שיוכל להגיה אותו, אז ודאי הוא פלפ
 .שמוכח כל הסוגיא כדברי שיבושלומר כבר אמר פשט אחרת, ולא עוד אלא איך יתכן 

שאין כאן שיטת השו"ע שדברי  -א, אינו נכוןגם זה אבל  -, וליה ולא ס''להגר"א רק מסביר דברי השו"ע -ב

" ולרבינו תם לא מכשירים אלא בנשתיירו ב' חוטין שלימיםז"ל "ר"ת ו שיטתהמחבר ברור מללו שהוא רק מעתיק 

                                                           
5

ידידי הר''ר ישראל בארקין ת" להתכל חוטי במספר א''הגר שיטת ביאורבנספח בסוף קונטרס "עי' במאמר "דרך הגר''א בביאורו"  
 שליט''א

6
כוונתו להכריע,  "אבל"שבדברי הגר''א אם כתב  )ח''ג, ט''ו( , והוא שהביאו מאגרות החזו''אאחרתדוחים דבריו באופן ובאמת יש  

, שהלא כתוב "אבל" חמש מנם אין זה כלוםולכן הם אומרים שהוא כותב "אבל דעת הראב''ד כו'" כוונתו להכריע כהראב''ד. וא
שוין", וגם לדבריהם אין שום פירוש על ההמשך שכתב שיטה פעמים בקטע זה וביניהם "אבל הענין כך הוא" "אבל לעולם שניהם 

]אלא עי''ש באג' חזו''א ופשוט שכוונתו רק במקום כגון  חדשה כנגד כל הראשונים בלי שום טעם, ופשוט שלא לזה כיון החזו''א,
 פלוני חולקים"[שהשו''ע כתב כשיטת הרמב''ם וכדו' והגר''א כתב על דבריו "כ''ה שיטת הרמב''ם, אבל פלוני פלוני ו
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מיהו היכא דאפשר טוב [ י"הר] והלכה כסברא ראשונהוגם להמחבר לא קיימא לן כר"ת כמו שסיים בסוף דבריו "
וגם לדעת הגר"א  -ב .עצמו ר"תדברי ", ואיך יתכן שהגר"א יאמר פשט ברבינו תם כנגד לחוש לסברת רבינו תם

גדילים מכל מין ומין ונתקיים ע"י חצי חוטין ואילו לדעת ר"ת )המובא בשו"ע( יש דין גדילים ובתוכו ב' יש דין 
מתכלת וב' מלבן וכשיש מין א' בלבד אז חייב להשלים הגדילים ע"י מין זה. ונמצא מי שיש לו רק חוטי לבן יש 

שלם והציצית אין לו מין אחת ומים אין לו ב' חוטים שלי וכשנפסק שני חוטים שני חוטי לבן במקום תכלת.
ממילא לית גדילים בפנ"ע וקיום של חוטים הם  שנילדעת הגר"א כל  ים וכ''ז רק יתכן לומר לר''ת אבלפסול

אפי' אם אין כאן ב' חוטים שלימים עדיין  לפי''זו להשלים גדילים". חוטים במקום תכלת" נא שלדיליה להך 
פשוט ועוד,  -גודו"ק היטב.  ,אם נפסק שני חוטיםו''ע בשם ר''ת לפסול וזהו דלא כמש''כ בשיש כאן גדילים, 
ששפיר מקיים  (ם''חוטי הרמב)יקח ד' חוטים שהם חציו צבוע תכלת וחציו לבן ל לכתחילה כשרשלדעת הגר"א 

גדילים משני המינים כיון שהקיום של גדילים הוא ע"י חצי חוטים. ונמצא לפי"ז מי שעושה ח' חוטי לבן שכל 
זמן שנשאר גדילים כשר, כשרים אף אם חצי החוט מצד אחר נפסק, וזה דלא כהשו"ע שכתב שצריך להשאר ב' 

 .חוטים שלא נפסקן מצד אחר ודו"ק

 בביאורו?האם הגר''א חזר ממש''כ 
ליקוטים שיכולים להכתב המ כבר כתבנו שקטע זה אבל -.ממש''כ בביאורושהגר''א חזר  הרבה ת''ח שמעתיומ

ועכ"פ א"א לדעת בבירור מתי קטע זה נכתב. וצ"ע למה יחזור מפירוש שכתב עליו "וכן מוכח כל  ,עד סוף חייו
 לפניהספרי הסוגיא", וכמו שביארנו לעיל שהסוגיא עולה מאוד יפה לביאור זה. ומה שאומרים שלא היה 

בו שראה שם  ואחר שראה אותו חזר ,הגר''א בשעה שכתב קטע זה, וממילא לא ידע על הגירסא של פרשת שלח
' רבפ בכל הדפוסיםעי' ישורון חלק כ"ו באריכות, ובקיצור ו טעות גמור,זה  אבל מקור מרווח לשיטת הראב''ד,

, ואם הגר"א היה יכול לומר בתקיפות על דברי תוס' "ליתא היא שלשה של לבן ורביעית של תכלתשלח הגי' 
הילקוט ושם בפ' הגר''א את דברי ודאי ראה גם בו ירסא זו.גוממילא ידע על  בספרי" ע"כ ראה כל דברי הספרי

ומה  ועי''ש בישורון, ועכ''פ פשוט וברור שראה שני הגירסאות. איתא כהראב"ד ועוד יש להאריך בזהג''כ שלח 
שהביאו שהגר"א הביא כמה פעמים לשון הספרי כפי שהוא בראשונים ובילקוט מבלי להעיר שבנדפס הגי' 

" שהביא שכן הוא דרך הגר"א בכל מקום, 5שונה, או דלי' בכלל בנדפס, עי' במאמר "דרך הגר"א בביאורו
 רא.והביא הרבה דוגמאות שעשה כן בהביאו מתוספתא ירושלמי מס' סופרים מכילתא וספ

לומר שהראשונים  עדיףאמת הוא שצ"ע למה תלה הגר"א המח' בפשט אם הוא מח' בגירסאות, אבל י"ל שו
, ועוד שי"ל שכיון אלא שנבנו על גירסא מטועת נחלקו בהבנה ולא לומר שאין מקום כלל לדברי ראשונים

גאון כהרמב"ם )והובא  ששיטת תוס' מחוורת ביותר, וכן מוכח כל הסוגיא, ויש שיטת רבינו שמואל בן חפני
בתשו' הרמב"ם המובא בבית יוסף ריש סי' י"א( וגם יש שיטת הערוך )שקדמון הוא( כשיטת הראב"ד אולי זה 
תהיה ראיה לגירסת הראב"ד שכן הוא גירסת הקדמונים, ולכן כתב הגר"א מהלך שלא תלוי כלל בגירסאות 

 .שהגר"א חזר מביאורו לשו"ע ם הכרחשו ןמעשה איכן ללוואז אינו ראיה לשיטת הראב"ד ודו"ק. 

ומסתבר שהדברים בביאורו הוא משנה אחרונה ששם הקשה ג' קושיות שקשים אך ורק על שיטת התוס' 
ואח''כ תירצם בדרך חדשה, ומסתבר לנו לומר שהיה לו קושיות אלו קשה קודם שחידש את תירוצו, וא''כ 

הנ''ל, ורק בתחילה ס''ל כהראב''ד ולבסוף חזר. אבל  יתכן שהגהות נגד תוס' נעשים קודם שחידש לו התירוץ
אם נניח שחזר ממה שכתב בביאורו אז מהלך הדברים הוא שבתחילה היה לו רק שיטת תוס' קשה, ואז חידש 
לו תירץ שכמוהו מוכח כל הסוגיא לחלוק על כל הראשונים, ושוב חזר מזה מטעם שאיננה ידוע לנו. ולכן יותר 

 שנה אחרונה.מסתבר שביאורו הוא מ

 איך להכריע למעשה
  .הנה למעשה נשאר לנו סתירה בדברי הגר''א

בספרי יש לנו שני הגהות באותו  אין בהם כדי להכריע.כבר כתבנו שמש''כ באמרי נועם ובספרא דצינעותא 
משקל, בפר' שלח הגיה כתוס' ואילו בפר' תצא כהראב''ד. ואין טעם לסמוך על של פר' תצא יותר משל פר' 
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רעיא מיהמנא במהדו''ב כתב להכריע כהראב''ד פירושו על ב בפר' תצא צע''ג. הגיהשה שלח, ואדרבה, כל מ
. והמהדו''ק יותר מוסמך שהוא יצא מהרד''ל, ואילו המהדו''ב יצא ממי שאינו קטע זהואילו במהדו''ק ליתא ל

י ותרי ננהו ומאי חזית דסמיך תרשונמצא  מהגר''א. חשד שנתערב בתוכו דברים שאינםעצמו ידוע, שהמדפיס 
 .אהני סמוך אהני כו'

הביא את כל שלוש השיטות, והביא מקור לכל שיטה ומלבד מכ''ז יש לנו דבריו בביאורו שהם מכתי''ק ש
ביאר לנו באריכות את טעמו ונימוקו וכתב שם שכן מוכח כל הסוגיא, ואין ושיטה, ואז הכריע בדעתו הרחבה ו

, וגם מסתבר שזהו סוף דעתו כמש''כ לעיל, דאל''כ צ''ל שחזר לומר שהוא חזר מזהשום הכרח ואין שום טעם 
 .מדבריו שני פעמים

הנה כתבנו בהקדמה שיש שני דרכים להגיש לסתירה כזו. או שיש דברים שאינם מיוחסים, או שהגר''א חזר 
שאין זה אלא השערה ף ממש''כ בתחילה. הנה כתבנו שמסתבר לומר שדבריו בביאורו הם המשנה אחרונה, וא

בעלמא מ''מ הדברים מסתברים ועכ''פ אין ראי' להיפוך, ולכן פשוט שא''א לסמוך להלכה למעשה על צד 
אלא על  ךהרחוק שסוף דעתו הוא להכריע כהראב''ד. ואם באנו לומר שטעות נפול בדבריו, ודאי שאין לסמו

 .שהם מרשומי התלמידים ריםדבריו בביאורו שהם מעצם כתי''ק, ולא על ההגות ועל שאר הספ

ששם מבואר שאם יש סתירה בין דברי הגר''א בהגהות  (ערלה סי' ב' אות ה')החזון איש  דבריראוי לציין לו
בבית רידב"ז על פאת השלחן הל' שביעית פ"ח ע''ע . ותמיד הולכים אחרי הדברים בביאורולדבריו בשו''ע 

מוך על הפירושים שהיו בידי אנשי בית מדרשו לאחר הי"א סוף דף צ"ב ע"א שכתב "וכבר ידוע שאין לס
" עכ''ל. וכן הענין כאן דהדברים פטירתו של הגר"א ז"ל וגם על הגירסאות אחרי שבכי"ק ממש מבורר

 הם סתירות.באלא מלוקטים מדברי התלמידים ויש שבביאורו הן מכתי''ק, והשאר אינם 

וא הגיה כשיטתו ולהגיה הוי דבר חמור, וע''כ הכריע וחכ''א כתב לי שעדיף לקבל הדברים ביהל אור, ששם ה
לא רק בדעת נוטה אלא הכרעה ברורה. אבל לענ''ד אין בדבריו ממש, שלא הגיה בשום תוקף, רק כתב ש"יותר 

 ,שמוכח כל הסוגיא עליו שכן ומרחדש שיטה וללש פשוט נראה שלא גרסינן" ואי''ז אלא דעת נוטה. ובלא''ה
 .7חמור''ז דבר דלא ככל הראשונים, גו

ולפיכך על אף שאי אפשר לי לומר בוודאות שעיקר דעת הגר''א כתוס', ודאי יותר רחוק לומר שעיקר דעתו 
 זה נגד דעת רוב רבותינו הראשונים, והנלענד''כ. לכהראב''ד, ובודאי אי אפשר לסמוך ע

 ביאור דברי הגר''א בביאורו לשו''ע -נספח
 

נכתב בתכלית הקיצור ואחר העיון נראה ברור שכוונתו להכריע כתוס'.  הנה דברי הגר"א בביאורו לשו''ע
ומשום שיש שלמדו דרך אחרת בדבריו אפרש בסעייתא דשמייא כל דבריו )וסליחה על האריכות(, ואז תראה 

, ת בע''ד שהם לא עיינו בדבריו כ''כאוהרבה מהאומרים בדבריו להיפוך הודו לי בהודבעליל שכוונתו להכריע כתוס' ]
 כו'[. כלל לפרש כל דבריוטרחו ולא 

ולרבינו תם לא מכשירים אלא בנשתיירו ב' חוטין שלימים דהיינו ארבע ראשים איתא בשו"ע סי' י"ב סע' א' בא"ד "
שכל אחד מהראשים ארוך י''ב גודלים אז מכשירים כשנפסקו השני חוטין אחרים אם נשתייר בהם כדי עניבה אבל אם 

פי שנשתייר בהם כדי עניבה פסולים ומפני כך כשנחתכו שלשה ראשים אם לא דקדק בעת  נפסקו ג' חוטין אף על
                                                           

7
ז''ל בהקדמתו לתקלין חדתין שהגר''א לא  בעל הפאת השלחןעי' ישורון ח''ה עמ' תקכ''ו שהביא הרב דויד יצחקי שליט''א דברי  

חידש שיטה חדשה או גירסא חדשה ]כלומר כנגד כל הראשונים[ בלי ראיות עד אין מספר ]אבל להגיה דברי הספרי להתאים אם 
הוא איזה שיטת הראשונים, הוכיח הרב הנ''ל מהרבה מקומות שאין זה נחשב כהכרעת הגר''א עי''ש[. וכאן דבריו בביאורו לשו''ע 

"שיטה חדשה" שהם נגד כל דברי הראשונים בביאור למה יש שני חוטי תכלת, וע''כ לא הסיק הגר''א כן אלא בראיות עד אין מספר. 
 וא''כ ודאי רחוק הדבר לומר שחזר מזה.
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עשיית הציצית שיהיו ניכרים הד' ראשים שמצד אחד של הקשר חיישינן שמא כל ראש הוא מחוט אחד ונמצא שאין כאן 
" ש לסברת רבינו תםהלכה כסברא ראשונה מיהו היכא דאפשר טוב לחואלא חוט אחד שלם הילכך מספיקא פסול כו' ו

 .עכ"ל

כפי' דאי איגרדום תכלת כו' אפי' נשאר  }מנחות ל"ח ע"ב ד"ה דאי{תוס' הנ"ל  -ולר"ת וכתב על זה הגר"א: 
 }ועד כאן המקור לדברי השו"ע{כדי עניבה. 

וכשיטתם דנותן ד' חוטין תכלת וד' לבן, וע"ש ל"ח א' ד"ה התכלת כו' )ומ' א'( ]ומ"א ע"ב[ בד"ה בש"א 
 טעמא כו', וכ"ד רש"י וע"ש בד"ה מתבי טלית אין כו'. ארבע

}היינו מפורש כדברי תוס' בספרי דלא כהראב"ד והרמב"ם שכתב וטעמם, כיון שדבריהם רק נלמדו וכן הוא 
מהספרי אבל דעתם דלא כהספרי. וגם לשונו משמע שאין מקורו של תוס' מהספרי, אלא בספרי כתוב ג"כ 

שיש מקום ללמוד מאותו ספרי שההלכה כהראב"ד כדלקמן ולכן ע"כ אין מקורו  כתוס', והטעם לזה הוא מפני
פ' בספרי  של תוס' רק מהספרי, משא"כ לקמן בשיטת הרמב"ם ובראב"ד כותב וטעמם ממה שכתוב בספרי{

מכמה גדיל כו' ובש"א ד' של תכלת וד' של צמר כו' והלכה  }ולא פרשת שלח ששם הגירסא משובשת{ תצא
}וכלומר שאותו המח' שבספרי שס''ל לב''ש שיש ד' של תכלת וד' של שם כב"ש  }מ"א ע"ב{בגמ' כב"ש, וכ"פ 

. אבל דעת הראב"ד ששני חוטין בלבד של לבן, הוא אותו המח' בין ב''ש לב''ה בהש''ס, וגם בש''ס קי''ל כב''ש{
שיטתם מדברי הספרי,  }וא"כ צ"ע עלתכלת וששה של לבן, והרמב"ם כ' דחוט א' לבד של תכלת וז' של לבן. 

ודוחק גדול לומר שלא נחלקו אלא בגירסאות )כמו בכל מקום בכל התורה כולה הוא אם יש ראשון שדבריו 
מחודשין לא אמרינן אלא מדוחק שגרס גירסא אחרת( ולכן בא הגר"א להסביר שיטתם אף מתוך דברי הספרי 

 פר' תצא{

ממש"ש  }היינו א"א לומר "וכן הוא" כמו שכתב לשיטת תוס' כיון שאין הספרי מפורש, אלא טעמם{ וטעמם
בספרי ועשו להם ציצית שומע אני יעשה אותן אחד בפ"ע ת"ל גדיל מכמה גדיל אין פחות משלשה דברי ב"ה 

וס' שס''ל לב''ש שיש }כוונתו לומר שהם גרסו בדברי ב"ש כנ"ל היינו כאותו הגירסא שגרס ת, כנ"לובש"א כו' 
}לכאורה כוונתו להחזיק שהיו להרמב''ם והביאו תוס' הנ"ל ד"ה בש"א כו',  ד' חוטי לבן וד' חוטי תכלת{

מדקאמר  שומע אני כו'  והראב''ד אותו הגירסא שהביא תוס'. ועכשיו מסביר הגר''א איפה ראו בזה שיטתם{
}היינו שהספרי כותב שהוה אמינא שיש רק חוט לבן משמע דפתיל תכלת הוא אחד לבד, וגדיל לא כתיב אלא ב

אחד, ופי' הגר''א שזהו החוט אחד של תכלת והמשך של הספרי הוא שגדילים הוי ריבוי, ומפרש הגר''א שלדעת 
שהוא כדעת בית הלל בברייתא כמבואר להלן, ואילו לדעת ב''ש גדילים הוי – הראב''ד זה רק ריבוי בחוטי הלבן

ולכן אם משמע שיש חוט א' של תכלת עדיין הדין הכי שמגדילים לא נתרבה שום חוטי  -ריבוי בשני המינים
}היינו שבאמת הם שיטה אחת והמח' הוא , ומפרש הראב"ד חוט שלם והרמב"ם מפרש חוט א' ממש תכלת{

אם מה שפתיל משמע אחת מיירי בחוט קודם הכפילה או חוט שלם. והא שלכאורה נמצא שדעת הראב"ד 
הוא כנגד מסקנת הספרי שכתב שיש ד' של תכלת וד' של לבן, לא קשה מידי משום שכל מח' ב"ש והרמב"ם 

וב"ה ההלכה כב"ה חוץ ממספר החוטים אם הם ג' או ד' שמצינו בש"ס דילן )מ"א:( שפסק כב"ש, אבל אם 
ציצית אם ג' בספרי בלבד פסק כב"ש אינו כלום שאין למידין הלכה מפי ברייתא כו'. ולכן המח' במספר חוטי 

או ד' פסק בגמ' שיש ד' כב"ש, אבל המח' אם גדילים הוי ריבוי בחוטי הלבן בלבד או אם הוא ריבוי בשני 
המינים משום שלא הוכרע הגמ', אז דינו כסתם מח' ב"ש וב"ה והלכה כב"ה שהוא רק ריבוי בלבן, ולכן 

חוטי ציצית וגם להלכה גדילים הוי  הרמב"ם והראב"ד אינם משועבדים למסקנת הספרי. ונמצא להלכה יש ד'
רק ריבוי בלבן ולכן יש רק חוט אחד של תכלת. ולפי''ז אם יש שיטת רשב"ח גאון או הערוך שיש רק חוט אחד 

 .של תכלת, באמת אינו ראי' שזו היא הגירסא המקורי אלא י"ל שלמדו כנ"ל{

נ"ל התכלת כדמוכח בספרי פ' שלח וע' בתוס' ל"ח א' סד"ה ה}וממשיך הגר''א להקשות על שיטת התוס'{ 
}כוונתו לכאו' הוא  שהתוס' למדו שמספרי זה ג''כ מוכח שפתיל משמע רק אחד, עי' תוס' שם ופ' כי תצא כו' 

שהקשו מהו הטעם שיש ב' חוטי תכלת או ב' חוטי לבן, ותירצו בתירוץ השני שם דפתיל משמע תרי עי"ש, ואז 
י כדמוכח בספרי בפרשת שלח לך ובפרשת כי תצא ועשו להם ציצית ע"ז "והכא על כרחין לא משמע תר הקשה

, וע"ש סד"ה בש"א  "{משמע דמפתיל לא הוה שמעינן אלא חדשומע אני חוט אחד בפני עצמו ת''ל גדילים כו' 
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}שם ג"כ נתקשה מפתיל וכתב "והשתא סברי ב''ש דהוא הדין תכלת, דפתיל לאו דוקא וסברא הוא הנ"ל, 
ד' חוטין בלא כפילה ובית הלל סברי דפתיל דווקא" וכלומר גם כאן כתב שפתיל משמע רק להשוותם והיינו 

}וכתב בדף ל''ח לתרץ את קושיא הנ"ל שצ"ל שהספרי חולק על ש"ס ולכך דחקו תוס' במנין תכלת כו'  אחד{
בזה  שלנו ]והפירוש לתיבות אלו בתוס' סתום מאוד אבל עכ"פ מוכח שהוא דוחק הוא[ ולכן הניח הגר"א

. ועוד דחקו בתוס'  שקשה על שיטת תוס' מה שכתבו שפתיל משמע שנים, ובספרי משמע שפתיל רק אחד{
במניין ח' חוטים, דגמ' לא קאמר אלא ד' גדיל גדילים כו', ומפרשים ופתליהו מתוכו היינו שיכפל' ע"ש 

רשינן עשה גדיל ופותליהו }תוס' כתב שם "ואם תאמר היא גופה מנלן שצריך לכופלן ואי הוה מפבד"ה הנ"ל 
מתוכו היינו שצריך לפותלו כעין פתילה שהיא כפולה ניחא" וזה דחוק שבגמ' יש מ"ד טלית בת ח' חוטין וגם 
יש מ"ד שחייב בט"ז חוטין, משמע שיש מקור למספר ח' ולא רק לד' בכפילה ודו"ק, אבל בגמ' יש רק מקור לד' 

}עוד דבה"א שלש ובש"א שמנה והא לא פליגי אלא בג' וד'  . אבל בספרי עוד צ"ע מדרשה דגדיל גדילים{
הקשה שלכאורה לא מתאים לשון הספרי שב"ה מיירי קודם הכפילה וב"ש מיירי לאחר הכפילה. ומכח שלשה 
קושיות אלו בא רבינו הגר"א בדעתו הרחבה לחדש מהלך חדשה לגמרי בכל הסוגיא ועי"ז מתרץ כל הקושיות. 

ר שמקודם שחידש את דרכו היה נוטה להכריע דלא כתוס', שכל קושיותיו אינם אמנם לא רחוק הדבר לומ
קשים אלא על תוס', ואולי מכח הקושיות הכריע כהראב''ד באיזה מקום, ושוב אח''כ נתחדש לו דרך ליישב 

 הקושיות{

}נראה וכן ציצית דלבן נמי משמע אחת  }כמבואר בספרי{אבל העניין כך הוא, דודאי פתיל משמע אחת 
שכוונתו הוא שאין מקור לומר שיש מספר יותר מאחת, וכן פתיל אינו משמע אחת כלומר שהוא מיעוט, אלא 
כל היכא דליכא הכרח נקטינן כהמיעוט מכח תפשת מרובה כו', אבל אם יש הכרח שהוא יותר מאחד ניתן 

''ז דלא כתוס' שכתבו שיש לפרש כן בתוך תיבת פתיל כמו שציצית יוכל להיות לשון רבים אם יש הכרח, וכ
סתירה מהספרי להא דוקצץ פתילים, וגם כתב שב''ש ס''ל שפתיל לאו דוקא, ואילו לדברי הגר''א אי''כ סתירה 

}היינו שמקור , אבל לעולם שניהם שווין כלל שניתן לפרש אותו מילה או ללשון יחיד או ללשון רבים, ודו''ק{
ת הכנף" והמקור לתכלת הוא פתיל תכלת, ונמצא שהקרא כך היא, לדין לבן מבואר במנחות ל"ח שהוא מ"ציצי

הכנף, וגם נתנו על ציצית פתיל תכלת. ואין טעם להרבות זה יותר  -וציצית היינו שם של הגמר -ונתנו על ציצית
}היינו שגדילים רק הוי . וב"ה מפר' גדיל ג' חוטין וה"ה ללבן מזה אז אם יש ריבוי, הריבוי קאי על שניהם{

, ובש"א גדילים הוא ארבעה כמ"ש בגמ' גדיל גדילי', בוי לג' חוטין אבל הריבוי הוי ריבוי על שני המינים{רי
ולכן כשאמרו דב"ש סובר דגדיל משמ' שנים דלא כב"ה דמפר' ג', ולא דרשי לשון רבי' ג"כ, וה"ה בתכל' }

)לבן( ויש דין גדילים ד' על דין תכלת,  גדיל גדילים ד' זה קאי על שני עניני ציצית, יש גדילים ד' על דין הכנף
ולכאורה לפי"ז אם יקח ד' חוטי של הרמב"ם שחציו  -ונמצא לפי"ז הקיום של גדילים ד' נעשה ע"י חצי חוטין

צבוע תכלת, ודאי הוא כשר לכתחילה )וא''כ אין מקום לשיטת ר''ת בגרדומין שס''ל שחציו א' של חוט מגין על 
. ומ"ש בגמ' ד' שלשה ין כוונת הגר''א להביא מקור לשיטת ר''ת וליה ולא ס''ל({חציו האחרת, וא''כ ע''כ א

}ולא קשה זה שהספרי לב"ה קודם הכפילה ולב"ש אחר הכפילה, שבאמת הכל במין א' בלבד, תכל' או לבן 
 שניהם לדבר אחד נתכוונו והוא לאחר הכפילה, רק ב"ה לא הזכיר שמיירי בשני המינים כי פשוט הוא, שאין

טעם להרבות זה יותר מזה, וגם לא קשה המקור להכפילה, שמעיקר הדין צריך הכפילה כדי שתהא שם ח' 
}היינו מעכשיו שביארנו שיש מקום מעיקר הדין למספר ח' חוטין, ולא רק שיש , וכן מוכח כל הסוגיא חוטין{

' מדיפתי שציצית צריך ט"ז חוטין, ד' חוטין ויש דין כפילה, אז מובן ענין של טלית בת ח' ודעת ראב"י ור' ירמי
שי"ל הם ס"ל שא"א לקיים דין גדילים אלא ע"י חוטי שלימים לפני הכפילה ודו"ק היטב והארכתי בזה 

  במקו"א, וע"כ שיטת הגר"א בפי' הסוגיא{

}שנים של לבן ואחד של תכלת ולכאורה זה ומ"ש תוס' בסד"ה בש"א הנ"ל ומיהו בספרי איכא דאמרי כו' 
}היינו הגר"א שראה . ליתא בספרי הגר"א אם באמת יש כזה מ"ד, שמבואר מזה שאינו לעולם שוין{קשה על 

כל הספרי ידע שאין זה מפורש בספרי בשום מקום ]והדבר אחר בספרי או כוונתו לענין אחרת לגמרי, או 
שכתב  }היינו זהאלא שלמדו מתחלת ספרי ועשו להם כו' כנ"ל וכמ"ש בסד"ה התכלת  שצריך למחוקו{

התוס' שיש כזה מ''ד בספרי, רק כתבו כן ע"פ הדיוק שעשה הראב"ד והרמב"ם שפתיל משמע א' וגדילים אינו 
אלא ריבוי על הלבן לדעת ב"ה כנ''ל, ולא שנמצא כן מפורש בספרי, ולכן עדיין ניתן לומר שלכו''ע יש סברא 

  להשוותם, ודו"ק{
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בלבן וא' בתכלת ול"פ ב"ש וב"ה אלא בתכלת אבל ליתא ואפשר דמפרשי שדברי ב"ה דאמרי' ג' היינו ג' 
קטע זה לא הבנתי אף אחר רוב העיון, אבל בדרך אפשר נראה לומר דבגמ' מוכח דבמנין הציצית קמפלגי: }

שכוונתו הוא לתרץ קושיתו על הספרי למה לב"ה מיירי רק בג' חוטין ולב"ש בח', וכתב לתרץ לשיטת תוס' 
דין תכלת דפתיל לאו דוקא וסברא הוא להשוותם והיינו ד' חוטין בלא כפילה ובית שכתבו "סברי ב''ש דהוא ה

הלל סברי דפתיל דווקא", שאולי לעולם מיירי לאחר הכפילה וב"ה שמשמע שיש רק ג' חוטים, היינו רק ג' 
חוטי לבן חוטי לבן, ולדעת ב"ה השומע אני קאי רק על התכלת, וריבוי של גדילים קאי על הלבן, ונמצא שיש ג' 

וחוט אחד של תכלת לב"ה, אבל דעת ב"ש שגדילים כולל גם תכלת, נמצא שיש ריבוי על שניהם ולכן הספרי 
כיון שהדרשה הוציא מידי הפשטות, משא"כ לב"ה שעדיין פתיל  -הוכרח לפרש מנין החוטים של שני מינים

ר"א )כפשוטו מדחה אותו שלא כפשוטו אין צורך כלל לפרש כמה חוטים מתכלת ודו"ק היטב, ואז מדחה הג
נראה כן בשיטת תוס', אבל אולי י''ל שלא נראה כן להגר"א להלכה אבל אה"נ כן הוא שיטת תוס'( שבגמ' לא 

 ע''כ. משמע הכי, אלא משמע שיש מח' ב"ש וב"ה כמה חוטים יש לבסוף ודו''ק{
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