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 הקדמה

מאמר זו הוא, לאחר שכבר נתברר מהו חלזון התכלת, הרי יש מקום לשאול תכלית 
מחלזון התכלת זו,  blueשל  shadesדכיון דמציאות הדברים הוא שיכולים לעשות כמה מיני 

אי אפשר מדוייק אולי הקפידה התורה על איזה גוון מדוייק, וא"כ כל שאין אנו יודעים הגוון ה
 לקיים מצות תכלת.

 הוכחות מש"ס ופוסקים שאין קפידא על גוון מדוייק

 מה שמוכח מסתימת הש"ס

  מצינו בכמה מקומות שהקפידה התורה על גוונים מדוייקים מאוד, כגון בהלכות נדה בנוגע
מראית דם אדום, ובמראות נגעים, ובטריפות הריאה. והנה תכלת היתה מצויה בזמן 

מחלזון  blueוגם בזמן ההוא היו יכולים לעשות כל מיני גוונים של  משנה והגמרא,ה
ואיך לא גילה לנו המשנה או הגמרא בשום מקום שיש גוון מדוייק הנצרך , אהתכלת

לתכלת שהוא מצות עשה דאורייתא, רק איתא בסתמא דהוא דומה לרקיע, ועל כרחך שכל 
 היוצאים מחלזון התכלת כשרים לתכלת. blueגווני 

 שמוכח מדברי שו"ת מהרי"ל ושו"ת חמדת שלמהמה 

  'שיהא לקילקולו דבר יחזור דשמא הוא וסבראב' כתב " אותבשו"ת מהרי"ל חדשות סי' ה 
 היה בקל סימנין וכתב המלח בים הוא חלזון דג דאותו ג"סמ דכתב למאי ש"כ מצוי תכלת

נרצה לחלק דזה ואם תכלת". ובשו"ת חמדת שלמה אה"ע סי' ט' אות כ"ג כתב " לעשות
אפשר להשתנות שיהיה מצוי רה"ר בינינו. א"כ אף בתכלת אין הדבר מוכרח שלא ימצא 

 בהלכות ציצית". לתכלת אף בזה"ז אם נעמוד על כל הבדיקות כמו שהעתיקם הרמב"ם ז"
ואם צריכים איזה גוון מדוייק עבור קיום מצות תכלת, הלא אי אפשר לנו לחדש התכלת 

 כשר לתכלת. blueדאיך נדע הגוון המדוייק, וכל כרחך שכל מראה בלי אליהו הנביא, 

 שו"ת הרדב"זהרמב"ם הלכות ציצית ומוכח מדברי  מדברי שמעמה שמ

  ברמב"ם הלכות ציצית פרק ב' סוף הלכה ה' כתב "ואם הוסיף עינה והושחרה יתר ממה
ל שחרות שהיתה קודם האפייה כשרה", הרי שלא הוצרך שישחיר עד שיהיה באותו גדר ש

כמו שהיה קודם שריית התכלת מעת לעת, רק שישחיר יותר ממה שהיתה קודם האפייה 
אף אם עדיין הוא יותר כהה ממה שהיה קודם השרייה מעת לעת, ומוכח שאין גוון אחד 

                                                   
א

האופנים לעשות גוונים מחולקים הוא תלוי בכמה זמן משאירים הצבע בשמש, וכמות הצבע לעומת המים בתוך היורה,  
 ואופנים אלו היו בידי הצבעים גם בזמן המשנה והגמרא.
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בשו"ת רדב"ז חלק מדוייקת לתכלת, שהן הכהה הן העמוק שניהם כשרים. וכן כתב להדיא 
 גוון תכלת שהוא שחור הרבה ויש שאינו שחור כל כך"."וי"ל שיש  ה' סי' מ"ח כתב

שסוג ההוא דוקא כשר  blueהוכחה זו, שיש לומר שאולי יש איזה סוג  אפשר לדחות אך
, אלא שבאותו סוג שכשר יש מראה עמוק ומראה cobalt blueולא  teal blueלתכלת, ולמשל 

מסתימת הש"ס ומדברי כהה. אך אין דחייה זו שייך אלא בהוכחה זו, אבל ההוכחות 
 המהרי"ל והחמדת שלמה עדיין עומדות במקומן.

 מה שכתב רבינו הרמב"ם "צביעה ידועה"

 דברי הרמב"ם בספר יד החזקה

 "והתכלת האמורה בציצית צריך שתהא  םבהלכות ציצית פרק ב' הלכה א' כתב הרמב"
צביעתה צביעה ידועה שעומדת ביפיה ולא תשתנה וכל שלא נצבע באותה צביעה פסול 

פסול לציצית אע"פ שהוא כעין רקיע כגון שצבעו באסטיס או בשאר המשחירין הרי זה 
וצריך לדעת מהו כונת הרמב"ם "צביעה ידועה", האם הוא בא להורות שצריך לציצית". 

שיהיה  כונתו הוא, או אם כונת מלה "ידועה" הוא כמו "מסויימת", וblueן מדוייק של גוו
 הצביעה מסויימת עם הכח שיש לה שעומדת ביפיה.

ויש להכריח שכונת הרמב"ם הוא דמלת "ידועה" קאי על הכח שיש לה שעומדת ביפיה, 
"אותה צביעה" משום ששוב ממשיך וכותב "וכל שלא נצבע באותה צביעה וכו.", והמילים 

הצבעים שאינם  הם חוזרים על ה"צביעה ידועה" שכתב לעיל מיניה. ומפרש הרמב"ם מה
המוזכר  בב"אותה צביעה" ]הידועה[, וכתב "כגון שצבעו באסטיס", ואסטיס היינו קלא אילן

שאי אפשר להבחין בין מראית  ]ע"ש רש"י ד"ה אין לה בדיקה[ :במנחות דף מד סוגיאב
 מראית תכלת הכשרה. ונמצא דמוכח מהש"ס דבאמת המראה של קלא אילןקלא אילן ובין 
היא היא המראה של תכלת, ועל כרחך מה שהוא פסול הוא רק משום  ]והיינו אסטיס[
שאף  וזה כל כונת הרמב"ם כאן, ביפיה כדאיתא בסוגיא דמנחות הנ"ל.שאינה עומדת 

כיון שאינו אותה צביעה הידועה  הגוון הנכון, מ"מ אשאיסטיס הוא כעין רקיע, והיינו שהו
 שעומדת ביפיה לפיכך הוא פסולה.

ויש לציין שיש שהוכיחו מדברי הרמב"ם אלו שבאמת אין קפידא שתכלת יהיה מן החלזון 
שעומדת ביפיה הוא כשרה, ואינה פסולה אלא זה  blueדוקא, ושכל צמר שנצבע בצבע 

שאינה עומדת ביפיה. אלא שבזמן חז"ל ]וכן בזמן הרמב"ם[ לא היו אלא שני מקורות 
, או החלזון או קלא אילן, ולפיכך הקפידו על תכלת מן blueהשייכים להוציא מהם צבע 

היה החלזון  ובזמן הרמב"ם לא החלזון דוקא, משום שכל זולת זה אינה עומדת ביפיה.
ובין אם נקבל דעתם  מצויה ביניהם, ולא היה להם אלא קלא אילן שאינה עומדת ביפיה.

בשיטת הרמב"ם, ובין אם נאמר שבאמת יש קפידא על חלזון דוקא ]אלא שטעם שהקפידה 
א עומדת ביפיה[, אין שום הוכחה מהרמב"ם שצריך גוון ום שהיהתורה על החלזון הוא מש

 מדוייק דוקא.
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רע"ב כלאים שם "אסטס צבעו דומה פירוש הריבמ"ץ למשניות כלאים פרק ב' משנה ה' "ספיחי אסטס פי' אינדקו.  
ערוך ערך קלא אילן ובנמוקי יוסף ריש פרק איזהו נשך פירשו על קלא אילן . ו"לתכלת קורין לו בערבי ני"ל ובלע"ז אנדיקו

שהוא "אינדקו" בלע"ז, ומוכח דאיסטיס וקלא אילן היינו הך. ובפשטות מקור הרמב"ם בדבריו אלו הוא הסוגיא דמנחות דף 
צריכה בדיקה לראות עם עומדת ביפיה ]ואז הוא תכלת הכשרה[ או עם אינו עומדת ביפיה ]ואז מוכח דלאו  מב: דתכלת

 תכלת הוא אלא קלא אילן[, וכתב הרמב"ם מלת "אסטיס" שהוא סוג קלא אילן שהיה מצויה בזמנו.
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 הרמב"ם בפירוש המשניות דברי

  בפירוש המשניות להרמב"ם מנחות פרק ד' משנה א' כתב "ואינו נמצא בידינו היום לפי
נקרא תכלת אלא תכלת ידועה שאי שאין אנו יודעים לצובעו שאין כל מין תכלת בצמר 

יתכן להבין שכונת דבריו הוא שהסיבה שאין אנו לובשין תכלת אפשר לעשותה היום". ו
שיש לנו "תכלת", אלא שאין אנו יודעים הגוון המדוייק שצריך להיות. אך  הוא משום

 blueכשמעיינים בדבר עוד מוכח שאין זה כונת הרמב"ם, רק כונתו הוא שאין כל צבע 
בצמר כשר למצות תכלת, אלא צבע מסויים ]היוצא מהחלזון ולכן עומדת ביפיה[ כשר 

כלום אודות גוון מדוייק, ולפי זה כל גווני  למצות תכלת, ואין בידינו צבע ההוא. ולא כתב
blue  .היוצאים מצבע המסויימת ההוא כשרים לתכלת של מצוה 

ידוע שתרגום פירוש המשניות אינו תרגום מדוייק לפי לשון הקודש המדוברת  דהנה
כהיום, ולאחרונה בשנת תשס"ט לפ"ק יצא תרגום פירוש המשניות מדוייק ממקור 

ני שהיה בידם צילום כתי"ק של הרמב"ם בלשון ערבי[ על ידי מכון הרמב"ם בערבי ]כמדומ
המאור, ומתורגם על ידי הר"ר עזרא קורח שליט"א. ושם כתב "ואינו מצוי אצלינו היום 

[ בצמר נקרא blueלפי שאין אנו יודעים לצבעו כי אין כל צבע "אזרק" ]הוא המלה ערבי ל
פשוט  הוא ריו מוכיחים שכונת הרמב"םתכלת אלא תכלת מסויימת שלא תתכן היום". ודב

משום המסויימת היוצא מחלזון המוזכר בש"ס ] blueכשרה לתכלת, רק ה blueשאין כל 
 הוא עומדת ביפיה[. אבל אין שום הוכחה כלל שמאותו תכלת המסויימת יש גוון מיוחדש

 תכלת.מצות כשרה לשדוקא גוון ההוא 

"ם ]הוא לשון ערבי הנכתב באותיות וגם אני שמתי עיוני בצילום כתי"ק של הרמב
אשורית, כמו שאנחנו עושים בשפת "אידיש"[ ואיתא שם "אזרק", ונמצא שגם כונת 

כשר לתכלת אלא היוצא מן  blueהתרגום המקובל של פירוש המשניות היה רק שאין כל 
שבעולם בלשון  blueקרא לכל גוון שהמתרגם  שהיא עומדת ביפיה[, אלאמשום החלזון ]

ת". ויש להכריח שאכן זה הפשט הנכון בפירוש המשניות על ידי שני הוכחות. אחת "תכל
הוא שאם היה כונת הרמב"ם לומר שמה שאין לנו תכלת הוא משום שאין אנו יודעים 
איזה הוא הגוון המדוייק שלו, לא היה לו לכתוב "שאי אפשר לעשותה כהיום", אלא "שאין 

חך שכונתו היה שאי אפשר כלל משום שאין החלזון אנו יודעים הגוון המדוייק", ועל כר
מצויה בינינו. ועוד שבספר על הלכות ציצית מהרב אברהם בן הרמב"ם ]ניתן להשיגו 

[ כתב להדיא שאין אנו צובעין עם תכלת משום שאין לנו החלזון, וא"כ איך Hebrew Booksב
יבה צדדית משום יתכן שישמיט הרמב"ם הסיבה העיקרית שאין לנו החלזון, ויכתוב ס

על גוון מדוייק, וכל שאין אנו יודעים הגוון. ועל כרחך שלעולם לא נתכוין הרמב"ם כלל 
 מסויימת והיינו היוצא מהחלזון ]משום שהיא עומדת ביפיה[. blueדבריו הם רק שצריך 
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