
 דעת הגר"א במניין חוטי התכלת
לאחרונה פורסם בכמה מקומות שהגר"א חזר בו מהגהותיו בספרי ודעתו כשיטת התוס' שיש להטיל שתי חוטים של 

 תכלת. 

אין בכוונתינו להכריע כאן בדעת הגר"א והדברים ארוכים כידוע, אלא ברצוננו לדון בנושא זה בלבד האם הגר"א חזר בו 

 מהגהותיו.

 הלומדים נביא קודם את דברי הספרי והגהת הגר"א כדי לברר על מה אמורים דברינו.ולתועלת 

 גירסת הספר )שלח(

ועשו להם ציצית שומע אני יעשה חוט בפני עצמו ת"ל 

גדילים מכמה גדילים אתה עושה אין פחות משלושה 

דברי ב"ש וב"ה אומרים שלושה של צמר ורביעית של 

 ה כדברי ב"ש.תכלת והלכ

 גירסת הגר"א

ת"ל גדילים  אחדועשו להם ציצית שומע אני יעשה חוט 

ב"ה מכמה גדילים אתה עושה אין פחות משלושה דברי 

אומרים שלושה של צמר ורביעת של תכלת וב"ש 

 והלכה כדברי ב"ש.

 גירסת הספר )כי תצא(

שו להם גדילים תעשה לך למה נאמר לפי שנאמר וע

ציצית שומע אני יעשה חוט אחד בפני עצמו ת"ל 

גדילים כמה גדילים נעשים אין גדיל פחות מג' חוטים 

כדברי בית הלל ובית שמאי אומר מד' חוטים של תכלת 

וארבעה חוטים של לבן של ארבע ארבע אצבעות וב"ה 

 אומרים ג' והלכה כדברי בית שמאי.

 

 גירסת הגר"א

גדילים תעשה לך למה נאמר לפי שנאמר ועשו להם 

ציצית שומע אני יעשה חוט אחד בפני עצמו ת"ל 

של גדילים כמה גדילים נעשים אין פחות מג' חוטים 

כדברי בית הלל ובית שמאי אומרים  שלושה אצבעות

בג' חוטים של לבן ורביעית של תכלת גדילים זה לבן 

נו על ציצית מנין לרבות רביעית של תכלת ת"ל ונת

הלכה כדברי ב"ש  הכנף פתיל תכלת

בספרי יש סתירה בין פרשת שלח לפרשת כי תצא, האם מניין החוטים הוא ד' חוטי תכלת או שרק חוט רביעי הוא תכלת, 

 והגר"א מגיה את הגירסא בפרשת כי תצא כמו פרשת שלח.

 –שיש על הגליון הגהות בכת"י '( )אפשר לעיין בו ב'אוצר החכמהישנו עותק של ספרי דפוס 'המבורג' 

 במנחות עייןבפרשת שלח נוסף על הגליון שם בזה"ל "ת הגר"א ומתוכן כאלו שלא נדפסו, העתק מהגהו

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

פרסמים שכביכול חזר בו מ" ומנוסח זה הסיקו הנכון

 מדעתו, והכריע בזקנותו כשיטת התוס'.הגר"א 

 ולדבריהם יש להביא מספר תמיהות:

בפרשת כי תצא בטופס שלפנינו, הנוסח מוגה ומתאים  .א

לפרשת שלח, ולכאורה אם הגר"א חזר בו היה לו למחוק 

  את ההגהה ולא להעתיקה.

באותו קטע עצמו הוגהו כמה הגהות לתקן את הנוסח,  .ב

ת לציין לפרשת כי תצא, ומדוע היה צורך בשל הגהה אח

 הלא היה אפשר להגיה במקום.

מדוע ציין הגר"א את התוס' בדף מא:, הלא עיקר דברי התוס' הם בדף לח. ד"ה התכלת, ושם האריכו והרחיבו  .ג

 בעניין וגם הביאו מן הספרי, ומדוע לא ציין לשם.
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שלפנינו הגירסא ו שבתוס' ישנה גירסא אחרת,לא התכוון לחזור בו מהגהתו, אלא רק ציין הדברים ברורים שהגר"א אך 

ש לגרוס כמו בפרשת כי תצא, וע"כ לא מחק את ההגהה בפרשת כי תצא, והגיה את ההגהות הנצרכות ויהיא משובשת 

לא מבורר בתוס' אם הביאו מספרי שלח או כי תצא, אך בפרשת שלח, ולכן גם ציין לתוס' בדף מא: מפני שבדף לח. 

שמאי )הראשון( הביאו מפרשת שלח )ששם הקטע מתחיל "ועשו להם" ואלו בכי תצא הוא מתחיל בתוס' מא: ד"ה בית 

מ"גדילים", וכן נראה בתוס' שלאחמ"כ שדייקו בלשונם שמביאים מספרי כי תצא, משא"כ בתוס' הנז' לא כתבו  כן וא"כ 

 הוא מפרשת שלח(.

שראינו שיש שטעו בכך ומפרסמים זאת בציבור, ראינו ובאמת שהדברים פשוטים למעיין ואין צורך להביאם, אך כיון 

 צורך לברר זאת.

ושמענו מכמה לומדים שהגר"א שינה הגירסא בפרשת כי תצא מפני הסתירה בספרי ואם היה יודע שהראשונים גרסו גם 

פות גרסו בפרשת שלח כמו בכי תצא לא היה מגיה, אך דבריהם אינן נכונים שהרי מוכח בדברי הגר"א שהכיר בכך שהתוס

 בפרשת שלח כמו בכי תצא ובכ"ז שינה הגירסא. 
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