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 צבעה של תכלת
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 פרק א

 מקורות גוון התכלת

 

 המסורה

ראשית כל, יש לדעת שכל ילד הלומד מפי רבו ורבו מרבו, מתרגם 
דברי הרב מראדזין זצ"ל . ואלו 1צמר כחול — תכלת "בלא"ה וואל"

בהקדמתו לעין התכלת כשמדבר על החוקרים שרוצים לקבוע צבע 
 סגול לתכלת:

אבל אנו ישראל בני אברהם יצחק ויעקב שיש לנו קבלה ומסורת 
כידוע שתורה שבע"פ אינו דוקא הש"ס ויתר דברי חז"ל שכבר באו 
בכתובים או בדפוס. אלא כל פירוש או הנהגה טובה אשר יש 

אל מהוריו או מוריו אם הוא רק שלא כנגד התורה הקדושה, לישר

                         
שהוא כחול דיהה, וכמו שבאנגלית קוראים לשניהם  —לא לאפוקי הצבע הנקרא כיום תכלת  1

blue. 
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בגדר תורה שבע"פ וקבלה נכנס, ונצטוינו על זה בלאו דלא תסור, 
ומסוג זה קריאת צורת "א" בשם אלף וצורת "ב" בשם בית, וכן כל 
האותיות, ופי' הלא, שלילה, וההן חיוב, והתחלת ספירת השבוע 

בת ולקדשהו, כל אלה ליום השביעי ממנו להחזיקו ליום הש
ודומיהם, הרבה אשר לא נוכל להציל ידיעתו מן הספר, ונדע רק 
במסורה מאבותינו וממלמדינו, אשר נאמר כי הוא ממשה מסיני 
איש מפי איש. וגם פי' תכלת מה היא מראיתה נודע וברור לכל 
תינוק ישראל ההולך לבית הספר כשלומד בתורת משה תיבת תכלת 

אה וואל(, וידיעת בית רבו שמה ידיעה, והרי יש מפרש לו מלמדו )בל
לנו קבלה ומסורת בפירוש מראית צבע התכלת, ומה לנו ליכנס 
בחקירות שלא יועילו ולא יגרעו, שהרי אפילו יבא גאון וחכם וירבה 
כחול ראיות היפך הקבלה והמסורה, אסור לנו לשמוע אליו, 

ו לידי מדה זו, ומוזהרים אנו על זה בלאו דלא תסור, ואנו לא באנ
במאמרנו שפוני טמוני חול ובמאמרנו פתיל תכלת פרט שני, לחקור 
במהות מראה התכלת, אלא במראה זו )של בלאה( עצמה, שכמה 
מינים ממינים שונים יש בה, גבוה ונמוך ועמוק, וזה אין אנו יכולין 

 2. . . לפתור מן הקבלה והמסורה, כיון שכולן נקראים בשם )בלאה( .

רי נר"ו שכן למד כשהוא למד בבית רבו וי קיבלתי מאבי מוכן אנ
 .באירופא. ובמקום מסורה, אין אחריה כלום

 ברייתא דרבי מאיר

 הבבלי א.

תנינן במנחות )מג, ע"ב( ובסוטה )יז, ע"א( ובחולין )פט, ע"א(: "תניא 
היה רבי מאיר אומר מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין מפני 

דומה  3דומה לרקיע ורקיע ])בחולין מוסיף(שהתכלת דומה לים וים 
לספיר וספיר דומה[ לכסא הכבוד שנאמר ותחת רגליו כמעשה לבנת 

 הספיר וכעצם השמים לטהר וכתיב כמראה אבן ספיר דמות כסא."

                         
שם הוא ממשיך שגם בא לתרץ הנשמע שיש מחלוקת במראה התכלת; ולפע"ד נראה שא"א  2

 להנצל ממחלוקת בין רש"י לשאר שיטות, עיין דברינו בפנים.
 וכן גרסו התוס' במנחות )ד"ה רקיע דומה לספיר(. 3
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יש שתי דרכים להבין ברייתא זו. רש"י מפרש )עיין לקמן דבריו( שאין 
ה: תכלת דומה לים כל הדברים דומים זה לזה, אלא הוא הולך בהדרג

 .4וים לרקיע, אבל תכלת אינו דומה לרקיע כל כך אלא דומה לדומה

דרך אחרת היא לומר שכל הדברים הנזכרים הם בעצם אותו צבע 
)ומה שהברייתא מדמה הדברים זה לזה הוא ע"ד האגדתות(. אמנם כל 
אחד מרבותינו שידמה התכלת לשמים או לשאר דברים הנזכרים אחר 

שסוברים שכולם אותו צבע, שאם לא, הלא תכלת דומה הים, ודאי 
לים ולא לרקיע ולדברים שלאחריו. ולכן לשיטות אלו, אם אפילו נדע 

צבע של אחד מדברים אלו בברור, כבר נדע גוון התכלת. ועוד, על פי 
שיטתם, אנו מוכרחים למצוא צבע אחיד שקיים בכולם; כוונתי, 

לשיטתם אנו  —וכן לרקיע  —אפילו נאמר שיש הרבה גוונים לים 
צריכים למצוא אותו צבע שהוא שווה בכולם. ובפרט אם יש טעם 
לומר על הגוון השווה בהם שהוא הגוון העיקרי שלהם, ודאי נדע 

 בבירור שהוא הוא גוון התכלת.

 הירושלמי ב.

גירסת הירושלמי בברייתא זו של רבי מאיר הוא: "תני בשם ר"מ 

אלא וראיתם אותו מגיד שכל המקיים וראיתם אותה אין כתיב כאן 
מצות ציצית כאלו מקבל פני שכינה מגיד שהתכלת דומה לים והים 
דומה לעשבים ועשבים דומין לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד והכסא 
דומה לספיר דכתיב ואראה והנה על הרקיע אשר על ראש הכרוב 

 כאבן ספיר כמראה דמות כסא."

יחים שתכלת הוא מהירוקים, מ"מ אלא דיש להקשות, אפילו אם מנ
הים יותר דומה לרקיע מעשב, והיה צ"ל שהתכלת דומה לעשבים 
ועשבים לים וים לרקיע וכו'. ועיין לקמן הגהת הגר"א על גירסת 

 .5הירושלמי

                         
אלא דקשה לי איך משווה רקיע לכסא )בסוטה ומנחות( מאחר שהדמיון מיוסד על דמיון  4

 שניהם לספיר, מהיכן לן ששניהם בעצמם דומים זה לזה.
הרב הרצוג מציע הסבר כזה: כמה פעמים מצינו בדברי חז"ל שהמושג עשב קאי על העשבים  5

ם הגדלים יחד עם הדגנים שצריך לנכשם; מהעשבים האלו המפריעים לדגנים בפרט, יש השוטי

; לכן cornflower, blue-bottleאחוז גבוה של אלו שפרחיהם הם כחול, בפרט הדגנייה,
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אפשר שלדמיון זה כיוונו חז"ל במאמרם. אם כי בדרך כלל כמראה עשבים הכוונה היא ירוק, 

אולי יש דוקא לשקול  —כדי כך שהגר"א מוחק המלים האלו  מ"מ כאן, כיון שהוא תמוה עד

הסבר כזה, אם רוצים להציל גירסת הירושלמי כמו שהיא )כי התוס' מביאים הגירסא(, וגם בזה 

נינצל ממחלוקת הירושלמי והבבלי )כדלקמן בדברי התוס' והרא"ש ששם נראה שברור להם 

 י פותחת אצלם האפשרות שהוא ירוק.(מגמרא שלנו שהתכלת מהכחולים, ורק גירסת הירושלמ
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 פרק ב

 מקורות המזהים גוונה של תכלת

 

 מראה שחרות

הרמב"ם, בהל' ציצית פ"ב, מחשיב את מראה התכלת מכלל מראות 
בהתאם לדעת הקדמונים שהכחול שלנו הוא "שחור  —השחורים 

בהיר," שחור שמעורב בו לבן. כאן מקורות למושג זה שהתכלת 
 נחשב לסוג שחור.

 אגדהמדרש 

במדרש הנקרא מדרש אגדה )סוף פרשת שלח( איתא: "התכלת היה 
כנגד מכת הבכורות שהיתה בלילה, כשם שהתכלת שחור כך הלילה 
חשיכה היא." משמע מכאן שהתכלת הוא מראה שחרורי )כהה( ולא 
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שהוא שחור ממש, ובדומה ללילה שהוא חושך ומ"מ השמים אינם 
 שהיתה הלבנה במלואה(. שחורים ממש )ובפרט בליל מכת בכורות

 במדבר רבה

: "רבי יהושע דסכנין בשם רבי  6בבמדבר רבה )פרשת נשא; יב, ח'(
לוי אמר בשעה שאמר הקב"ה למשה עשו לי משכן היה לו להעמיד 
ארבע קונטיסים ולמתוח את המשכן עליהם אלא מלמד שהראה 
הקב"ה למשה למעלן אש אדומה אש ירוקה אש שחורה אש לבנה 

אמר משה לפני הקב"ה  . . כתבנית אשר אתה מראה בהר .אמר לו 

אלקי יכול אני לעשות כאלה אמר לו כתבנית אשר אני וגו' בתכלת 
." והאש האדומה היא הארגמן  . . ובארגמן ובתולעת שני ובשש .

( 7והירוקה )כמו צהוב( בדומה לתולעת שני )שהיה כנראה כתום
נגד התכלת. ואפשר  א"כ השחורה מכוונת —והלבנה היא כמו שש 

שזה רק דמיון )וכמו התולעת שני שהיתה כתומה, אולם כאן מדמה 
]אלא  מהאו אדו האותה לאש ירוקה, ובפסיקתא מובא שאינה ירוק

ממוצע ביניהם[(, ולא שהאש הנקראת שחורה היתה כחולה ממש. 
אלא אפשר שכוונת אש שחורה היא אש כחולה )שבאש רואים כחול 

 ם האחרים(, או הכוונה היא שהתכלת כהה.יחד עם הג' גווני

 דומה לים

איתא בפסיקתא רבתי, פיסקא למתן תורה )ג'(: "מיד כשעלה משה 
למרום פתח הקב"ה שבעה רקיעים והראהו בית המקדש של מעלה 
והראהו ארבע צבעונים שעשה מהם משכן שנאמר והקמות את 

דע דמות המשכן כמשפטו אשר הראית בהר. אמר לפניו רבש"ע איני יו
ארבע צבעונים אמור לו חזור לימיניך חזר. וראה גדוד מלאכים 
שלובשים לבוש דומה לים אמר לו זו היא תכלת אמר לו חזור 
לשמאלך חזר. וראה אנשים לובשים לבוש אדום אמר לו מה אתה 

רואה אמר לו אנשים לובשים לבוש אדום אמר לו היא ארגמן חזר 
לבושים לא אדום ולא ירוק אמר לו לאחוריו וראה גדוד שהם לובשים 

                         
 וכן בשיר השירים רבה, סוף פרשה ג'. 6

 .27עיין באורך בספר "בעקבות תולעת השני הארץ ישראלית" לד"ר זוהר עמר, עמ'  7
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זו היא תולעת שני חזר לפניו וראה לפניו גדודים שהם לבושים לבוש 
 לבן זו היא שש משזר."

 מכאן נראה שתכלת היא ממש מראה של ים. וכן ראינו דברי האברבנאל
 בפירושו לתורה שהתכלת "הוא המשי הצבוע בצבע דומה לים." 

מרח"ו( איתא: "כנור דוד מנגן ובאור החמה שם )כנראה שקטע זו 
מאליו למלכא קדישא. וכו' היינו סוד שיר השירים שהיא משוררת 
תמיד לנגד הת"ת כדי להתייחד ע"י )בבינה( ]בכ"י הבינה[ וממנה עולה 

התעוררות אל הבינה והיינו עייל עד רקיעא ת"ת ומרקיעא לכורסייא 
 ים כנרתבינה שהיינו מה שפירשו רז"ל תכלת דומה לים דהיינו 

ים דומה לרקיע ת"ת ורקיע דומה לכסא הכבוד בינה  ]מלכות[
כדפירש." משמע שדמיון גוון הים הוא לגוון ים כנרת, אם כי אפשר 
לומר כמו שעליית הדג בים כנרת הוא רק עפ"י סוד, עד"ז הוא גם 

 מראהו.

אולם ידיעת גוון הים עצמו קשה בלי סימן אחר, כי במקומות שונים 
מ"מ כולם מודים שכחול ממוצע דומה לים,  בגוונים שונים.הים נראה 

 אדם.-הפשוטה אצל בני אסוציאציהוזה ה

 תכלת הוא כחול

 שהוא מראה הנקרא כחול

כמה מרבותינו ז"ל קראו לתכלת במפורש שם של הצבע הנקרא 
 בימינו כחול:

  בספר השרשים שלו )ערך "תכל"(, ביאר הרד"ק שהתכלת "הוא העין
 , והוא צבוע בדם חלזון עם סמים ידועים."8"ע בלבשקורין לו בל

                         
; כי הדירמה שכתוב כאן בנדפס )דפוס ברלין( "אזור"ו אולטר"ו מרי"ן" הוא כנראה הוספת המ 8

הסתכלתי בהרבה כתבי יד וגם בדפוס הראשון, וכל זה לא כתוב שם. וגם מה שכתבתי בפנים 

הוא עפ"י המובא בכל אלה. ובליקוטו על התורה מהרד"ק של רב  —ולא בלע"ז  —"בל"ע" 

משה קלמהר )מוסד הרב קוק; תש"ל( מובא על במדבר טו, לח: "תכלת. הוא העין שקוראין לו 

ן והוא צבוע בדם חלזון עם סממנים רבים." כנראה הוא מס' השרשים בלע"ז אולטרא מרי

. אולם אם נמצא איפה שהוא מהרד"ק תיאור כזה, יהיה ואינו דברי הרד"ק –כנ"ל  הנדפס

 חיזוק גדול שהתכלת כחול טהור ממוצע, כי אולטרא מארין הוא צבע מוגדר ככחול ממוצע
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  :"בפרשת משפטים )כד, י'(, מפרש החזקוני "כמעשה לבנת הספיר
"יש ספיר שחור וזה כעין ספיר לבן, והוא כעין תכלת בלו"י בלעז, 
ולפי שאין ספיר ניכר לכל אדם חזר ונתן לך סימן בו שהוא ניכר 

השמים כשהם זכים לכל. ומהו עצם השמים לטוהר, הוא מראה 
 וטהורים מעננים."

  דפוס פראג; סי' תרלא( כתב:  —המהר"ם מרוטנברג בתשובות )ח"ד
"דם ירוק דמטהרי' כרבנן דעקבי' בן מהללאל )נדה יט, ע"א( בין 
מראה בלוי"א בין מראה געל"ב בין גרי"ן כולן בכלל ]ירוק הן[ דכל 

פ' כל היד ה' דמים המטמאי' באשה נוטי' לצד אדמומיות כדמשמע 
)שם( מנלן דדם אדום טמא שחור נמי אדום הוא אלא שלקה וכל 
ג' מראות הללו כולן בכלל ירוק הן. בלוי"א משיכיר בין תכלת 
]לכרתי )ברכות ט', ע"ב([ וכרתי נקרא ירוק בפ' לולב ]הגזול לד, 
ע"ב[ ירוק ככרתי ותכלת דומה לים ולרקיע הוא בלוי"א וגעל"ב 

אי'[ בתוספתא דנגעים )פ"א( ירקרק ירוק כשעוה ]שהוא[ ירוק ]ד
שבירוקים כשעוה ואדרבה הוא ירוק שבכולן והוא געל"ב וירוקה 

 כשרה מדרבי נתן )חולין מז, ע"ב( פרש"י כעשבים והוא גרי"ן."

  הרמ"ק בספריו על צבע התכלת: "גוון התכלת שהוא תכלית כל
שכאשר בתכלת יתערב הירוק כחלמון ביצה או  . . . הצבעים

יתהוה ממנה גוון הירוק  9שהיא אודם ולובן מעורב . . . מוריקאכ
ממש כעשבים כנודע ענין הרכבה זו לבעל הצביעה" )ס' פרדס, 

וכאשר  . . . שער י', פ"ב(. "החכמה תכלת והחסד תכלת המתלבן
נדקדק בגוון הזה נמצאהו שהוא ממש גוון הכסף שאין הכסף לבנה 

אבל מטבעה הוא נוטה קצת ממש בלתי אם ילבנוה בעלי המלאכה 
אל התכלת" )שם, פ"ג(. "יש מין תכלת אחר והוא גוון הספיר 

כי התכלת הוא גוון האניי"ד בלע"ז  . . . שגוונו נוטה אל התכלת

                                                   

שגם מדשווים לה את  " נגזרים מאותו שורש(נעשה מאבן הלאפיס לאזולי )"לאזולי" ו"אז'ורו

 וכדלקמן. –התכלת 
 .orange –, או אולי כתום yellow—היינו צהוב 9
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" )שם, פ"ד(. "התכלת שהיא ראש לפתיחת הגוון 10ושמו אזו"ל
מהשחרות והשחור נפתח בתכלת. ויש שפירש שגוונה הספיר, 

ונים, והוא קרוב לגוון התכלת" )אור נערב, שהיא ראש לכל הגו
 ח"ו, פ"ד(.

  בעל סדר הדורות בספרו ערכי הכנויים )בערך תכלת( אחר
שמביא מדברי הרמ"ק הנ"ל מוסיף: "הרי תכלת מבטל ומהפך 
מראה טריפה בריאה של מוריקה למראה הירוק שהוא מראה 
כשרה )ובמ"ר ד' סט, ב'( וראיתם אותו המראה יביא לזכרון 

הכוונה כי מראיתה מחליף מראה טרפה לכשרה." הוא מסכים 
 להגדרה זו של תכלת כאזו"ל.

  :)הרח"ו, מובא בספר אור החמה על הזוהר )תרומה, קלט, ע"א
"ומוטי עד האי תכלת ואשתני וגו' פי' כי אז אשתני גוונהא 

והת"ת או הבינה  11מתכלת לכרתי והענין כי היה גוון אזו"ל בלע"ז
ונעשית היא אז על ידם ורד"י  12אריליו"ס בלע"זהם ירוקים אמ

 ככרתי כלולה מזה ומזה." 13בלע"ז

  בקיצור הלכות שבמקור חיים )סי' ט', סעיף ה'(: "ויש מדקדקים

עושים ארבע כנפות צבע בלו"א דומה לרקיע כטעם תכלת, עיין 
 בן נטע."

  אליה רבה בסימן ט' )ה'(: "וז"ל א"ז וזקני הגאון ז"ל היה רגיל
ע כנפות שקורין בלא"ב וציצית לבנים. וכמדומה שטעמו זכר בארב

 לתכלת עכ"ל."

                         
יש להצביע על עובדא, שכל המילים לכחול שלנו כגון: אזו"ל, אזו"ר, אזר"אק, לאזולי, לאזו"ר  10

ותם הוא עיקר משמע —)כל המילים עד כאן משורש אחד(, בלא"ה )וכל דומיו(, קאערולוס 

 גון של הגאונים.נמראה השמים, וכמו אסמא

 .blue—כחול 11

 .yellow—צהוב 12

 .green—ירוק 13
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  בכתבי הקהילות יעקב החדשים )סי' קמב(: "לענ"ד פשוט שקים
להו לחז"ל שתיבת שש אינו משמות הנרדפין של פשתן, ואין 
פירושו פשתן, אלא הוא שם של מראה, כמו שתכלת פירושו 

 מראה של תכלת )בלאה בלע"ז(."

 ה דברכות תוס' ורא"שמשנ א.

במשנה ברכות )א', ב'( איתא: "מאימתי קורין את שמע בשחרית 
כשמכיר בין תכלת ללבן. רבי אליעזר אומר בין תכלת לכרתי." 

הכחול שלנו;  —הרמב"ם מפרש זה בפשטות שתכלת היא "אלאזרק" 

הירוק שלנו. וכן יוצא עפ"י דברי  —וכרתי )כרתן( היא "אלאכ'צ'ר" 
מהר"ם מרוטנברג בתשובה והרח"ו שהבאנו, ותלמיד הרא"ש ופירוש 
האלקבץ על מגילת אסתר שנביא לקמן, וכן התפארת ישראל ב"יכין", 

 בפשטות לילדי ישראל.המשנה וכן מלמדים 

אמנם הריטב"א כשמפרש משנתנו כתב, "י"מ מלשון ואת החציר 
ינו נראה שאין הצבע דומה זה לזה, ומה ענין דמתרגמינן כרתי. וא

תכלת אצל כרתי, אלא ודאי הנכון דכרתי מין צבע שקורין הינדי 
א"כ דעתו  —ודומה לתכלת." אינד"י היינו אינדיגו והוא כחול עמוק 

מה שיש לעורר על דמיון זה  13פשוטה שתכלת מהכחולים )ועיין עמ' 
 ינדיגו(.בין תכלת לא

וגם התוס' התעוררו משאלה זו וכתבו במס' סוכה )לא, ע"ב( על פסול 
 —אתרוג הירוק ככרתי: "משמע מראהו כצבע שקורין ויר"ד ]בגליון 
 14גרי"ן[ בלע"ז וההיא דברכות משמע קצת שדומה לאירנד"א בלע"ז

דתנן התם פ"ק משיכיר בין תכלת לכרתי משמע דמעט משונין זה מזה 
התכלת אמרינן דתכלת דומה לים וים דומה לרקיע וזהו ובמנחות פ' 

כעין צבע שקורין אירנד"א ]בלוי"א[ בלע"ז אבל בירושלמי משמע 
שהוא צבע ויר"ד כעין עשבים דאההיא דבין תכלת לכרתי מסיים ליה 

 ." . . . תכלת דומה לים וים דומה לעשבים ועשבים לרקיע

                         
 אינד"י במבטאם. 14
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קרויין ירוק. הכא  והתוס' רא"ש שם: "כמה מיני צבעים הם שכולן
הדומה לעשבים, וההיא  15משמע ירוק ככרתי צבע שקורין ברד"י

דברכות פ"ק משיכיר בין תכלת לכרתן משמע שהיא צבע הדומה 
לאינדי שמעט משונה מתכלת, ובמנחות פרק התכלת אמרינן תכלת 
דומה לים וים דומה לרקיע וזהו כעין צבע שקורין אינדי, ובתוספתא 

 ." . . . ה ירוקדנגעים קורא שעו

וכן במס' חולין מז, ע"ב: "אלא ירוקה כשרה היכי דמי ככרתי. וי"ס 
שכתוב בהן ככרתן והכל אחד וכתב בערוך דהוא צבע ירוק ותרגום של 

חציר הוא כרתי ונראה דהוא צבע אינדי"ש בלע"ז דהוא דמי לרקיע 
דהא משמע שהוא דומה קצת לתכלת כדאמרינן כדי שיכיר בין תכלת 

י ואמר תכלת דומה לים וים דומה לרקיע ומתוך כך אומר ר"ת וכרת
דהא דפסלינן בפרק לולב הגזול אתרוג הירוק ככרתן דוקא בצבע 

 ." . . . אינדי"ש

ובתוס' רא"ש: " פירש בערוך מין צבע ירקרק ומתרגמינן כרשים 
כרתי בשביל שהם ירוקים ובלע"ז פור"ש ]כרשים[ ובלשון אשכנז 

מברכות דקאמר כדי שיכיר בין תכלת לכרתי, ומביא ראיה  16לו"ך

ונראה שהוא צבע שקורין בל"א כעין הרקיע כדאמרינן תכלת דומה 
לים וים לרקיע, והא דפסיל בפרק לולב הגזול אתרוג הדומה לכרתי 

 ." . . אומר ר"ת שהוא בל"א .

וכן רבינו יונה מפרש באותו דרך על המשנה בברכות: "יש מפרשים 
צלים דמתרגמינן כרתי ובצלי ואינו נראה דמה ענין מלשון החציר והב

תכלת אצל כרתי אלא ודאי הנכון כמו שפירש הרב רבי נתן בעל 
ולפיכך  17הערוך דכרתי הוא מין צבע שקורין הינדי ודומה לתכלת

 ." . . . אמרו דמשיכיר בין זה לזה הוא זמן התחלת ק"ש לכתחלה

                         
 עם בי"ת רפויה, כמו ורד"י. 15

16 Leek. 

לכאורה יש כאן איזה שיבוש, כי בערוך איתא שכרתי הוא ירוק, לא רק בדפוסים שלנו, אלא  17

 גם כמ"ש התוס' שהבאנו לעיל.



זיהוי גוון התכלת לולאות
 

 תכלת
 

13 

והרבינו יונה התוס' ור"ת והרא"ש  —והנה פשוט הוא לכולם 
שתכלת הוא כצבע אינדי"ש )בלו"א/כחול(, וכרתי דומה  —והריטב"א 

לזה וקצת שונה ממנו. ועוד, ממה שלומדים שתכלת היא אינדי משום 
שהיא דומה לים וים לרקיע ורקיע הוא צבע אינדי, נראה שלדעתם 

ולא רק דומה לדומה. רק התוס' ערערו  —התכלת דומה לרקיע ממש 
הירושלמי מהא דמדמה תכלת לעשבים )ועיין בסמוך קצת על זה מ

 הגהת הגר"א בירושלמי(.

 הגר"א ב.

בהגהותיו לירושלמי ברכות, הגר"א מוחק "עשבים" מהדומים 
בברייתא דרבי מאיר וגורס שם כמו שהוא נמצא בבבלי: "וים דומה 
לרקיע ורקיע דומה לספיר וספיר דומה לכסא הכבוד." כנראה דסבירא 

וא כחול שלנו, וסיבת מחיקתו אינו סתם להשוות ליה שתכלת ה
הגירסאות השונות שבתלמוד, כי ספיר השאיר במקומו אעפ"י שבשני 
מקומות בבבלי אינו כך; אלא צ"ל דסבר שהוא כחול, ובכולם קיים 

 כחול לבד מעשבים, ולכן הסירו.

 מסורת בעלי לשון ערבי

לגוון התכלת:  מצינו אצל דוברי לשון הערביים שיש להם ב' ביטויים
 אסמאנגון, ולון אסמא; משמעות שניהם הוא "גוון השמים":

  הרב סעדיה גאון בתפסיר, שמות כה, ד': "אסמאנגון". והרב עמרם
קרח מתימן בפירושו נוה שלום על התפסיר מפרש כאן, 

 "אלסמנגוני מא כאן בלון אסמא."

  'הבאנו דברי רב נחשון גאון לעיל )עמError! Bookmark 

not defined. ( מספר העיטור )ח"ב, שער הציצית(: "ובשאלה
לרב נחשון ריש מתיבתא תכלת דומה לים וכו' ושמו על שם ערבי 
למאסמ"א." וכבר חקרו הרבה על דבר זה, כי אין משמעות למלה 

צבע  — כמו שהיא, ובפשטות הכוונה כאילו נכתב "לונאסמא"
 )עיין הערה(. 18השמים

                         
ככה ביאר הרב הרצוג: "אני בדקתי בכת"י במוזיאון הבריטי וראיתי שהמלה נחלקת לשתים  18

ע"י שני קוים קצרים בין למא ומסמא כזה: למא"סמא. סמא ידוע שהוא שמים, ומעתה ברור 
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 בספר השרשים שלו בשפת הערבית פתר  19רבי סעדיה ן' דנאן
 תכלת כ"אסמאנג'ון."

  בפירושו הארוך מפרש בפר' תרומה )שם(: "אמר יפת האבן עזרא
שהוא כדמות שחרות כי הוא תכלית כל הצבעים. והכל ישובו אליו 

" יפת קראי היה, ולשונו והוא לא ישוב במעשה אדם לעולם.
-לפר' שלח הוא : "פי תפסיד תכלת קאל קום אנה אסםבפירושו 

לון מן אלואן, אלצבע, והוא אל אסמאגווני." ואם כי בפירושו 
הארוך לא קים ליה כמו הקראי, מ"מ בפירושו הקצר נראה שקי"ל 

אב"ע רכוותיה, ולכן הבאתי דברי הקראי כסמך, וכמו שהביאם ה
 בעצמו )ועיין לקמן דעת האבן עזרא(.

 לרקיע שהוא דומה

כבר כתבנו שכל המדמה תכלת למראה הרקיע, צ"ל שגוון התכלת הוא 
גוון המיחד מראה הים והרקיע, דאל"ה איך אפשר לומר שמראה 

הא בברייתא איתא שהוא דומה לים? אלא  —התכלת דומה לרקיע 
צ"ל שכולם דומים ממש זה לזה. נביא עתה מקורות מדברי רבותינו 

 אה הרקיע:ז"ל המדמים מראה התכלת למר

  בספר הבהיר, אות צ"ו, איתא: "ומאי ניהו ארץ שנחצבה ממנו
שמים והוא כסאו של הקב"ה, והוא אבן יקרה, והוא ים החכמה 
וכנגדה תכלת בציצית, דאמר ר' מאיר מה נשתנה תכלת מכל מיני 
צבעונין מפני שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה 

לקי ישראל ותחת רגליו כמעשה לכסא הכבוד שנאמר ויראו את א
לבנת הספיר וכעצם השמים לטהר ואומר כמראה אבן הספיר 
דמות כסא." בלשונו של הבהיר עצמו חסר "רקיע" מהדמיון )כסאו 
של הקב"ה, אבן יקרה ]הספיר[, ים החכמה, תכלת שבציצית(, 

                                                   

שכל ישר שהמלה למא הוראתה מראה, היינו מראה השמים, כדברי ר' מאיר -לכל בר —

קן תקון קל, או שנקרא 'למ"ע', שזה כמדומני הוראתו שמקדים רב נחשון. אלא שיש לת

בלשון פרסית: "זוהר", ותהיה הוראת המלה המורכבת "זוהר הרקיע". או שנגרוס 'לון' תחת 

אסמא, מראה הרקיע. כי לון בערבית -ו' ונעשתה מהם מ'[, ונקרא לונ-'למ' ]היינו שנדבק נ' ל

 .(234שמים" )ספר התכלת, עמ'  —הוא מראה ואסמאה 

 נזכר בשם הגדולים לחיד"א. 19
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ואולי היה מקום לומר שכדי לקיים המימרא צ"ל שכולם שווים 
שבמאמרו של ר' מאיר כאן נשמט ספיר,  במראם כנ"ל; אלא

לכן י"ל שספיר ורקיע דומים  —ונשאר רק "ורקיע דומה לכסא" 
ממש והשאר דומה באיזה צד, וכנ"ל בדברי רש"י, וליכא לימשמע 
מינה על המראה המדויק, כי כמו שהים דומה באיזה צד לרקיע, 

 הוא דומה כמו כן לספיר.

  בזוהר שלח )קעה, ע"א( איתא: "לא תתורו ולא תעבדו בישין ועל
מה כסא  תכלת דמיא לכסא הכבודדא סלקא גוון תכלא דא 

הכבוד עביד לבר נש למהך לארחא דמישר לדכאה ליה אוף האי 
תכלת עביד לב"נ למהך בארח מישר ודאי דכלא אית לדחלא 

 —וד מהאי אתר למיהך במישר"; משווה תכלת תיכף לכסא הכב
משמע שכל הדומים דומים ממש. אולם, אולי י"ל דכוונת הזוהר 

 —בעולמנו זה  —שעפ"י סוד כולם שווים בערכם; אבל למטה 
 אינו אלא דומה לדומה.

  אולם ברעיא מהימנא פנחס )רמו, ע"ב( איתא: "דיהא רשים
בצלומיה בתכלת בכנפי מצוה ציצית דאיהו דמי לרקיע דאיהו 

ואיהו תכלת דשרגא  . . תכלת שבציצית . מטטרון דיוקנא דיליה
דאכיל תרבין ועלוון ועליה אמר יחזקאל דמות כמראה אבן ספיר 

תכלת דימא בגיניה אתמר כי תעבור במים אתך  . . דמות כסא .
מגוון דא דחלין עלאין ותתאין משריין דימא דחלין מניה  . . אני .

לת )ס"א ומשריין דרקיעא דאיהו תכלת מניה דחלין משריין דתכ
ותרין  . . ומשריין דרקיעא משריין( דנורא דגיהנם דחלין מניה .

גוונין רשימין בטלית חד חוור וחד תכלת ועל תרין גוונין אלין 
אתמר ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר לבנת לובן הספיר דאיהו 

."  . . כליל בתרין גוונין רחמי ודינא חוור ואוכם אוכמו דתכלת .

ת לרקיע, לים, ולמאור התחתון שבאש משווה מראה התכל
משמע כולם דומים  —שמכלה מה ששורף, ואת זה לאבן הספיר 

מה  —ממש. וכן אמר שהתכלת הוא נעשה מערוב הלובן והחושך 
דמוני חכמינו למראה כחול )עיין דברינו על תיאורו של קשייחסו 

 הרמב"ם והשבילי אמונה לקמן(.
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 ואית ב"נ דגוון דיליה תכלת. וכן בתיקוני זוהר )קכו, ע"ב( איתא" :
דאיהו דומה לרקיע כמה דאוקמוהו מארי מתניתין תכלת דומה 
לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד"; מפורש שתכלת 

 דומה לרקיע ממש. 

  .במדרש תנחומא )פר' שלח, טו(: "וראיתם אותו אותו ולא אותה
לתכלת."  שאם עשית כן כאלו כסא הכבוד אתה רואה שהוא דומה

מכאן משמע שמראה התכלת דומה ממש לרקיע )שאנו יודעים 
שהוא דומה ממש לספיר, שהוא כמראה הכסא(, ולא רק דומה 

לדומה. אולם אפשר שיש כאן קיצור בדברי המדרש ובאמת היה 
צריך לומר כל הדמיונות של ברייתא דר' מאיר )עיין ספרי על פסוק 

 זו, ששם מובא כמ"ש(.

 שלח )יז, ה'(, הגירסא: "שהתכלת דומה לרקיע במדרש רבה, פר '
מדמה התכלת תיכף לרקיע. ברם,  —ורקיע דומה לכסא הכבוד" 

לג יאפשר שיאמר האומר כי צ"ל כמו בגמרא דידן, והמדרש ד
 מ"דומה" ל"דומה."

  במדרש לקח טוב על מגילת אסתר )א', ו'(: "ותכלת, דומה לדמות
 הרקיע."

 ש"י סוף פרשת שלח: "תכלת על דברי רב משה הדרשן, מובא בר
תכלא, ומכתם היתה בלילה  —שם שכול בכורות תרגומו של שכול 

," וזה  . . . וכן צבע התכלת דומה לצבע רקיע המשחיר לעת ערב
צבע הכחול הטהור כמ"ש )ואולי עמוק יותר ממ"ש, אולם 
המסתכל סביב הלבנה כשהיא במלואה יראה כחול הממוצע 

 לזה התכוון(.מסביב ללבנה, ואפשר ש

  י"ט,  –רבינו שלמה בן היתום בפירושו למסכת משקין )מועד קטן
 ע"א( כתב: "ותכלת דומה לעין הרקיע בלילה שהוא צח."

  רמב"ן בפירושו על התורה )במדבר ד', ו'(: "ופורשים על הכל בגד
כליל תכלת מלמעלה שיהיה נראה עליו הבגד הנכבד שהוא כעצם 

 השמים לטוהר."
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 פר מאה שערים )שער ט'( כתב, "ובזמן הזה שאין הרקאנטי בס
מצוי אותו תכלת היה נראה שיהיו צובעין הצמר בגוון תכלת 
המצוי אינו כן והטעם מפני שאמרו רז"ל למה מטילין תכלת 
בציצית לפי שהתכלת דומה לים והים דומה לרקיע והרקיע דומה 

של לכסא הכבוד ואין גוון תכלת בעולם שידמה ממש בגוון תכלת 
הדם ההוא מאותו הדג לפי שכל הגוונין היו נכללין בגוון כעין 
דמות הרקיע שנכללין בו כל הגוונין מה שאינו מצוי כן בשאר גווני 

 תכלת."

  וכזה מצאנו גם בצדה לדרך )הקדמון( שכתב: "שהזכרון בסיבת
התכלת והוא תכלית המראות כי בהביט בו מרחוק יראה מכל 

, כלל א', פ' לג(. וזה יחד עם מ"ש גוון שידמה בו" )מאמר א'
מדברי הרמב"ם )שם, כלל ד', פרק ה'( שצובעין התכלת "עד 

 שיעשה כעין הרקיע."

אלא שתופעה זאת לא מוכרת לי, כי אם להיפך מובא בספרי 
הקודש, ולהבדיל, בספרי חול שמרחוק כל הגוונין נראים תכלת. 

הגוונין,"  ויש להבין מהו הדימוי הזה לרקיע "שנכללין בו כל

שבדומה לזה היא התכלת? לכאורה זה מתאר התכונה הנקראת 
התנוצצות ססגונית. והתכלת  — iridescenceבאנגלית 

שעושים מהמורקס אין בו התכונה הזו. אמנם, גם ברקיע אין 
אם לא  —התכונה הזאת, כי לא רואים ברקיע שלל הצבעים 
רקיע, וגם לפעמים בקצה העננים; ברם, אז היא בעננים ולא ב

 אין זה הרקיע בטהרו.

וכן על כל מי שיאמר שיש  —ומ"מ יש קשיא על דברי הרקאנטי 
איזה חילוק בין מראה התכלת וקלא אילן, כי מהגמרא משמע 
שהדרך היחידה להבחין בין קלא אילן לתכלת היא הבדיקה 

הנרשמת שם; ואם ודאי הוא שתכלת וקלא אילן הם מראות 
להראותה לבקי או להשוותה לתכלת שונים, למה אינו יכול 

ודאית? אלא צ"ל שמוכרח הוא מגמרא דידן שתכלת וקלא אילן 
שוים במראיתם לגמרי, ואי אפשר להבחין במראם בין זו לזה. 
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)ואם תאמר שהוא תכונה שאינה נראית לעין, אפשר לומר שיש 
 תכונה זו בתכלת מהמורקס רק שאין אנו מבחינים בו בעינינו.(

ומר על דרך פירושו של הרוקח על התורה )פר' שלח ואולי יש ל
טו, לח( שכתב: "ג' פעמים ציצית כאן, ]ב'[ ציצית מלאים וא' 

, וכן ג' קשת בפרשת נח, כמו שהקשת נראה ביום 20לציצת חסר י'
לדורתם,  —ולא בלילה כך ציצית נוהגת ביום דווקא, בציצית 

וראיתיה.  —וראיתם אותו, בקשת  —לדרת עולם, בציצית  —בקשת 
תכלת שדומה לי,  —וכן בהרבה דברים שווין במקרא, בציצית 

כן מראה הנוגה סביב, כמו שהקשת יש לזכור שלא  —בקשת 
לחטא כמה שחטאו דור המבול כן הציצית וזכרתם את כל מצות." 
לכן יתכן שהדמיון למראה הקשת ברקיע, והכוונה היא 

ור שבו שבהתפתחות הצבע של המורקס מלבן עד הדם השח
ולזה נתכוון  —צובעין התכלת, עובר הוא כל גווני הקשת 

הרקאנטי בדבריו שהוא דומה לרקיע, כי רק בחלזון המורקס 
 נמצאת התכונה הזאת.

ואולי י"ל עפ"י דברי הגמרא בברכות )נט, ע"א(: "אמר ריב"ל 

הרואה רקיע בטהרתה אומר ברוך עושה בראשית אימתי אמר 
ליליא ובצפרא אתא אסתנא ומגליא להו אביי כי אתא מטרא כולי 

לשמיא ופליגי דרפרם בר פפא א"ר חסדא דאמר רפרם בר פפא 
א"ר חסדא מיום שחרב בהמ"ק לא נראית רקיע בטהרתה שנאמר 
)ישעיהו נ( אלביש שמים קדרות ושק אשים כסותם." לפי"ז, יש 
מקום לומר שהרקיע לפני חורבן הבית היה לו תכונה זו של 

גונית, ונאמר שיש יכולת גם להפיק מתכלת תכונה התנוצצות סס
והיא הצבע היחיד שבו אפשר לעשות כן. אולם צ"ל שגם  —זו 

אפשר שלא תצא התנוצצות זו, ואינו מעכב כשרותה, דאל"ה 
מאחר שהיא דומה לקלא אילן ואין בה התנוצצות, תהיה פסולה 

מעצם הדבר שהיא דומה לקלא אילן. זאת אומרת שאפשר 
תכלת צבע הדומה לרקיע בטהרו כיום שהיא דומה לעשות מ

לקלא אילן, וכן שתהיה בה התנוצצות המדמה אותה לרקיע 

                         
 כנראה כן היה בספרים שלפניו; בס"ת שלנו כולם חסרים. 20



זיהוי גוון התכלת לולאות
 

 תכלת
 

19 

ובכל אופן היא כשרה. מ"מ מוכרח הוא  —בטהרו בזמן המקדש 
שתכלת יכולה להיות דומה לקלא אילן )דידעינן שהוא אינדיגו(, 

 וכשרה כמו שהיא.

 "צמר צבוע בצבע בפירושו לשמות, הרלב"ג מתאר את התכלת כ
שעינו דומה לעין הים או לעין השמים." וכן בפר' שלח )טו, לח( 
כתב: "וחוט התכלת הקושר הציציות ומחבר אותם מורה על 
הגרמים השמימיים שמראיהם אצל החוש כמראה התכלת." ומכאן 

 נראה גם ההשוואה בין עין הים לעין השמים.

 הצבוע כעצם  רבינו בחיי )תצוה כח, ו'(: "התכלת הוא הצמר
השמים." וכן דבריו בהמשך )שם, טו(: "יששכר על הספיר והוא 

וכו', וצבע זה של תכלת אינו  הנקרא שפיל"י והוא מראה תכלת
צבע של גאוה כצבע של אדמימות או צבע ירקות שקוין גרי"ן 
ששניהם צבעים של גאוה. אבל התכלת צבע של ענוה ושפלות." 

גם כתב שאין בו מהאדום או  לא נלמד מצבע הספיר בלבד, אלא
 כחול טהור בלבד. —הירוק 

  :"החזקוני בפרשת משפטים )כד, י'( מפרש "כמעשה לבנת הספיר

"יש ספיר שחור וזה כעין ספיר לבן, והוא כעין תכלת בלו"י בלעז, 
ולפי שאין ספיר ניכר לכל אדם חזר ונתן לך סימן בו שהוא ניכר 

עצם השמים לטוהר, הוא מראה השמים כשהם זכים  —לכל. ומהו 
 וטהורים מעננים."

  כבר הבאנו לעיל דברי התוס', הריטב"א, והרבינו יונה שלמדו כולם
 שתכלת מראה "אינדי" מהא שהיא דומה לרקיע.

  מספר תוספות השלם על התורה )מכון הרי פישל( יש להביא
כעין תכלת כדלקמן: "כמעשה לבנת הספיר. שפר"א בלע"ז. והוא 

בלי"ב )בלאה( בלע"ז. ולפי שאין הספיר ניכר לכל אדם, חזר ונתן 
סימן שהוא ניכר לכל. וכעצם השמים לטוהר, כשהוא נטהר מן 
העננים, וכדכתיב רוח עברה ותטהר, השמים דומה תכלת בלי"ב." 

 )ריב"ש(
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  כמעשה לבנת הספיר שאפי"ר בלע"ז ולפי שיש ספירים חילוקים"
ר שהוא אדום כדכתיב אדמו עצם מפנינים ספיר במראית, דיש ספי

, קמ"ל הכא 21גזרתם. ואותו שנקרא יאגונצ"א גרניט"א או רוב"י
 שהוא כעצם השמים דאותו הוא דומה לתכלת."

  תכלת הוא צמר צבוע קרובה לשחרות דומה לרקיע תכליתו על כן"
 נקרא תכלת, צבוע בדם חלזון."

 ל.""כליל תכלת, דומה לרקיע ומעין מעלה הכ 

 ".ושמת אותו על פתיל תכלת. תכלת דומה לרקיע" 

  והרשב"ם ז"ל על כליל תכלת: "כולו תכלת. ונראה בעיני לפי שהוא
נראה תחת האפוד והחשן שבאין לזכרון וגם התכלת שדומה 
לרקיע הרי הוא לזכרון כמ"ש רבותינו אצל תכלת שבציצית 

בוד, שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכ
 לפיכך תכלת כולו ולא ארגמן ולא תולעת שני."

  רבינו חיים פלטיאל פירש: "כמעשה לבנת הספיר. לפי שיש
ספירים החלוקים שיש ספיר שהוא אדום כדכתיב וכו' קמ"ל הכא 

 שהוא כעצם השמים דאותו שדומה לתכלת."

  סמ"ג, עשין סימן כ"ו: "שהיו עושין חוליות התכלת כנגד הרקיע
 וחוליות הלבן כנגד האויר שבינתיים."שדומה לו 

  ,"בפירוש הרוקח על התורה )במדבר ד', ו'( מפרש על "כליל תכלת
"על שם תכלת דומה לרקיע לכסא הכבוד, כליל בגי' מלך, מלך 
הכבוד, ותכלת דומה לרקיע ורקיע לכסא הכבוד, השמים כסאי." 
ובסמוך מרמז ש"תכלת )עליו( מלמעל"ה הגימ' הוא דומה לכסא 

 הכבוד."

  בספר האשכול )סי' לא( כתוב שמקפידין על דרך עשיית החוליות
 "דוקא בעידנא דהוי תכלת שדומה לרקיע."

                         
 .Jacinth, granite, or ruby –לשם, גראניט, או אודם  21
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  רבינו ירוחם בספר אדם וחוה )נתיב יט, חלק ג'(: "וכתבו בתוס' כי
בזמן שהיה תכלת היו מדקדקים במנין החוליות כדאמרינן 

 ע."שהתכלת דומה לרקיע והלבן לאויר שבין רקיע לרקי

  בכפתור ופרח )פרק ששים(: "הצווי השני ליקח חוט של צמר
שיהיה צבוע בחלזון שהוא כעין הרקיע תכלת, וכורכין אותו על 

 הענף, וזה החוט הוא הנקרא תכלת."

  רבי יוסף ברבי יוסף ן' נחמיאש, תלמיד ברא"ש, כתב בפירושו על
 ים."מגילת אסתר )א', ו'(, "כרפס הוא ירוק, תכלת הוא כעין השמ

  רבי מאיר אבן אלדבי ז"ל, נכד הרא"ש, בספרו שבילי אמונה )נתיב
ב', שביל ד'( כתב על מראה הרקיע, "כי לא יעשו מערוב הלבן 
והשחור עין ירוק אלא כעין התכלת"; ומכאן גם יש ללמוד שאין 

 שום ירקות במראה התכלת.

  בתשובות )סי' תשטו( כתב הרדב"ז, "וכתב ר"י טעמו של דבר מפני
שהחוליות כנגד הרקיעים והאוירים שביניהם והיינו דוקא כשיש 

 תכלת הדומה לרקיע ולבן ביניהם כנגד האוירים ע"כ."

  כתב הר"י אבוהב במנורת המאור )סי' קכה(, "ולפי ששורש מצוה
זאת באה בזכות אברהם לכך תקנו שמנה חוטין כנגד שמנה ימי 

יעים שעד המילה שנצטוה אברהם אבינו ע"ה וכנגד שמנה רק
כסא הכבוד מאחר שהתכלת שהיתה יסוד המצוה דומה לרקיע." 
ובסי' קכח: "וארבעה כנפות כדמיון הרקיע שעל ארבעה חיות 
וכו' והציציות נראים לעין כמו הרקיע שהוא נראה לעין וכו' 
והתכלת שבציצית הוא דומה לצבע השמים כפי הנראה לעין 

כפי האמת ולפיכך  מפני גובה האויר לא שהשמים בעלי גוונים
 אין התכלת מעכב."

  רבי שלמה אלקבץ בפירושו מנות הלוי על מגילת אסתר: "כרפס
 ירוק ככרתן, ותכלת דומה לדמות הרקיע."

  האלשיך בספרו על התורה )משפטים כד, י'(: "ועוד מסך אחר הוא
וכעצם השמים שאינו לבן בעצם רק מעין תכלת שמאסף 
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א(: "שהתכלת דומה לרקיע ורקיע הראות." וכן בפר' תצוה )כח, ל
 לכסא הכבוד."

 ".לבוש מלכות )או"ח, סימן י"א, סעיף י"ד(: "תכלת דומה לרקיע 

  בקיצור הלכות שבמקור חיים )סי' ט', סעיף ה'(: "ויש מדקדקים
עושים ארבע כנפות צבע בלו"א דומה לרקיע כטעם תכלת, עיין 

 בן נטע."

  חסידים", בספרו על הרב עמנואל חי ריקי זצ"ל, בעל ה"משנת

מעשה המשכן מעשה חושב )ג', ב'( מבאר תכלת: "צמר צבוע בדם 
 הנקרא חלזון ודומה לגוון הרקיע." 22דג העולה מים גינוסר

  החפץ חיים בליקוטי הלכות )מס' מנחות, ריש פרק ד'( כתב בתורת
 עד שיעשה כעין רקיע וזו היא תכלת.""… קדשים )אות ב'(: 

 הרמב"ם וממשיכי דרכו

 רמב"ם א.

יש כמה מקומות שהרמב"ם מתאר גוון התכלת, פעם בקיצור ופעם 

בהרחבה. בפירוש המשניות לברכות )א', ב'( כתב: "תכלת. שם נופל 
על הצמר 'אלאזרק' בלבד", והוא שם הצבע "כחול" בערבית. וכן על 

 מסכת כלאים )ט', א'( מפרש תכלת, "הוא הצמר הצבוע 'אזרק'."

יצית )פ"ב, ה"א( הוא מתאר הגוון המצטרך כך: ובמשנה תורה הל' צ
"תכלת האמורה בתורה בכל מקום היא הצמר הצבוע כפתוך שבכוחל, 

בטהרו של רקיע." ובהלכות כלי  23וזו היא דמות הרקיע הנראית לעין
המקדש )פ"ח, ה"יג(: "ותכלת האמורה בכל מקום הוא הצמר הצבוע 

 כעצם שמים שהוא פתוך מן הכוחל."

                         
 זה עפ"י הזוהר, וכבר דיברנו על דבר זה לעיל במקומו. 22

כן הוא בכל הכתבי יד, וכן בכת"י אוקספורד שחתם הרמב"ם עליה שהוא מוגה. ואין הבדל  23

במשמעותה מגירסת הדפוס "לעין השמש בטהרו של רקיע", אבל עיין הל' יסודי תורה )פ"ג, 

ה"ג(: "כל הגלגלים אינן לא קלים ולא כבדים ואין להם לא עין אדום ולא עין שחור ולא שאר 

ולכן  —רואין אותם כעין התכלת למראית העין בלבד הוא לפי גובה האויר"  עינות. וזה שאנו

 .גווןכתב כאן "הנראית לעין," כי בעצם אין לו 
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 "cerulean"לונים בשפת האנגלית שמגדירים המלה ועיין במי
)שמשמעותה משורשה בלאטין היא "מראה השמים"( ככחול עמוק, 
כגוון השמים הטהורים בחודשי הסתיו. ואפשר שזו כוונת המדרש 

, דאיתא שם: "אמרו לו תלמידיו 24"כסא ואיפודרומין של שלמה המלך"
ארבע תקופות,  מפני מה אלו ארבעה מיני בגדים, אמר להם כנגד
 מתקופת תשרי עד תקופת טבת הימים הם כתכלת."

ומ"ש "כפתוך שבכחול" או "מן הכוחל", בפירוש המשניות למס' נגעים 
)א', ב'(, הרמב"ם מסביר המלה פתוך כ"המראה המעורב מן הלובן"; 

ואם כי לא ברור לי אם בעצם המלה יש משמעות מעורב בלבן דוקא, 
נקרא פתוך, כאן ברור שהכוונה ליותר בהיר או אפילו בשאר צבע מ"מ 

ולבן, כי רוצה להגיע מכוחל לגוון הרקיע. ועיין בדברי בנו רבינו 
 אברהם לקמן שמפרש כל זה בבירור.

ואין לטעות בכוונת כוחל או גוון הכחול שהשתמשו בו החכמים, 
וא"כ יצא שתכלת היא בהירה מאד; כי  —לומר שהוא כחול בהיר 

שים בו אצל הערבים לקישוט העינים, והוא קרוב הכוחל עוד משתמ
, וכמו שמצינו במס' חולין )מז, ע"ב(: "אמר רבא ככוחלא 25לשחור

כשרה כדיותא ]קורט דיו יבש והוא שחור. רש"י[ טרפה." כוונת 
הגמרא היא ללמד מה הגבול בין מראה כשר לטרף, א"כ כוחל הוא 

ו. וכן משמע במס' הדרגה הקרובה ביותר לשחור כדיו בלי להגיע אלי
נדה )יט, ע"א(: "שחור כחרת עמוק מכן טמא דיהה אפי' ככחול 
טהור," הרי הכחול הוא מראה היותר קרוב לשחור כחרת )וכן פירש 
רש"י שם, "אפילו הוא שחור ככחול טהור הואיל ואינו שחור כחרת 

ולכן פלא שרש"י במס' חולין ]שם[ מפרשו כצבע "לזו"ר לא שחור  —
(. וכן בערוך, ערך פוך: "פוך פי' כוחל כדאמרינן )ב"ב טז( 26ולא ירוק"

                         
 .015אוצר המדרשים, עמ'  24

ששחור בלשון הקודש כולל לא רק הצבע שחור ממש, אלא גם המושג הנקרא  360ועיין עמ'  25

 כיום "כהה."

ואולי אין כוונת רש"י בזה לומר שאין שום דמיון בין כחול לשחור )היינו שאינו עמוק מאד(  26

אלא ליתן גבולות צבע זה שהוא מגבול השחור ממש עד הירוק. ברם, אין כוונתי כאן לברר 

כאן השיטות השונות לגבי כוחל, מאחר שאינו נוגע לעניננו, אלא זה שלרמב"ם הוא 
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מאי קרן הפוך כוחלא רישקא פי' שהוא שחור הרבה ומבהיק מאד 
" וברד"ק בשרשים, ערך "כחל": "כחלת  . . והוא משובח במינו. .

עיניך פירוש תקנת עיניך בכוחל והוא הפוך. וכן קורין לו בערבי אל 
ובתוס' ב"ב )טז, ע"ב(, השחור." הכחול כחול"; ובערך "פוך": "הוא 

ד"ה ככוחלא דרישקא במינה: "אע"ג דכחול הוא שחור כדפירש בה"ג 
 " . . אוכמא אוכמא ]חולין מו, ע"ב[. .

ופירש הרמב"ם במשנה שם )פ"ג, מ"ב(, "הכחול האת'מד," והוא 
(, ידוע בזמן העתיק Antimony Trisulphideהאנטימוני )

שים בו לקישוט העינים, כמוזכר בספרי כ"סטיביום" שהיו משתמ
הקדמונים ג"כ. א"כ הוא מראה שחור, אם לא כשחרותו של דיו 
)כנראה כחול אפרורי כהה מאד(. ועד היום הערביות משתמשות בו, 

 והוא כמעט שחור.

א"כ, הפתוך שבכחול הוא אפילו יותר בהיר מזה. ועיין בדברי הרמ"ק 
שכן הוא )ואחרים כמוהו( הגדיר התכלת "ראש  43שהבאנו בעמ' 

לפתיחת הגוון מהשחרות והשחור נפתח בתכלת." וכל זה עולה 
בשיטת הקדמונים "כי לא יעשו מערוב הלבן והשחור עין הירוק אלא 

 כעין התכלת" )שבילי אמונה לנכד הרא"ש, סוף נתיב שני(.

 רבינו אברהם בן הרמב"ם ב.

בנו של הרמב"ם בפירושו על התורה )שמות כה, ד'( מגדיר צבע 
 27תכולהתכלת, "מראה דומה למה שנראה ממראה הרקיע שהוא 

העמוק והלובן וצביעתו בדם חלזון לא בזולתו כמו  תכולטהור בין 
 ."28שביארתו הקבלה בתכלת של ציצית

                                                   

שלא ישמע כדבר זר;  —צה להראות שעולה יפה הגדרה זו בסוגיות מהשחורים, ואני רק רו

 צ"ב.–ועיין דרכי תשובה סימן לח, או"ק צ"א

שניתי כל תרגומי "אזרק" ל"תכול", ואפילו אם בתרגומים שלפני היה כתוב "כחול", כי כחול  27

 הוי סוג שחור. ו"אזרק" כולל גווני תכלת וכחול העבריות.

צוף מצבוד בלון ישבה מא 'יר'ימן לון אלג'ו אלד'י הו זרקה צאפיה בין וז"ל בערבית: "ותכלת  28

אלזרקה אלמשבעה ואל ביאץ' וצבאגה בדם חלזון לא בגירה הין ד'לך אלנקל פי תכלת 

 המלה הערבית "צאפ" משמעותו צח, צלול, וטהור. שלציצית."
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ונראה שמה שהגדיר אביו פתוך שבכחול או מן הכוחל הוא מה 
היותר כהה ולבן; וזה צבע  אזר"קהבן הצבע הממוצע בין  שהגדיר

 השמים בטהרתו. 

 מדרשי התימנים ג.

תורת וכידוע שהתימנים נשמכים אחרי במדרש מאור האפלה מתימן )
מראה  תכול כתכלותהרמב"ם( מתאר גוון התכלת, "הוא הצמר הצבוע 

 ." וזה כמ"ש29הכחול תכלותהשמים בראיית העין, והוא יותר בהיר מ
 בשם הרמב"ם ובנו.

ובמדרש הבאור )פרשת תרומה(: "והרי התכלת תכול כתכלות השמים, 
והוא בהיר מתכלות הכוחל" )"פאלתכלת אזרק כזרקת אלסמא, והו 

 אצפא מן זקרה' אלכחל"(.

ז'( איתא, "תרומת המשכן כנגד —ובמדרש הגדול לפרשת תרומה )כה, ג'
ן זה הבשר, תולעת שני זה תכלת אלו הגידים, וארגמ . . גופו של אדם .

הדם, ושש זה הכרס, ועזים זה השער, וערות אילם מאדמים זה עור 
"  . . . הפנים, וערת תחשים זה עור הראש, ועצי שטים אלו העצמות.

אם כי אינו ראיה גמורה, מ"מ מכאן סמך שהתכלת בגוון הגידים שהם 

וזה  30כחולים, כי כל הדברים הנזכרים בהמשך גם כן דומים במראה.
 כמ"ש בשם רבותינו לעיל שהתכלת הוא צבע כחול.

ושם בפרשת שלח )טו, לח( איתא על "תכלת": "ר' יהודה בירבי 
אילעאי אומר למה הזהירה תורה על התכלת, מפני שהתכלת דומה 
לספיר, ומטה האלקים ספירינון היה, לומר לך שכל זמן שישראל 

תות והמופתים שעשה מסתכלין בתכלת הזו, יהו נזכרין כל אותן האו
הקדוש ברוך הוא במטה הזה. וחכמים אומרין למה הזהירה תורה על 
התכלת, מפני שהתכלת דומה לספיר, והלוחות היו של ספיר, לומר לך 
כל זמן שישראל מסתכלין בתכלת הזו, הן נזכרין מה שכתוב בלוחות 

ומקיימין אותו. וכן הוא אומר והיה לכם לציצית וראיתם אותו 

                         
לעין. והי אצפא מן ובערבית: "אלתכלת אלצוף אלמצבוג' אזרק כזרקת לון אלסמא ברוייה' א 29

 זרקה' אלכחל."

 אלא שלפי זה תולעת שני )דם( היא אדום יותר עמוק מארגמן )בשר(. 30
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ם את כל מצוות ה'." הם מדמים התכלת תיכף לספיר, משמע וזכרת
וכמ"ש בשם רבותינו לעיל שהמדמה תכלת  —שהוא דומה ממש 

דעתם כל ללרקיע לספיר או לכסא הכבוד, ולא לים בלבד, צ"ל ש
 הדברים בברייתא דרבי מאיר הם דומים בצבעם ממש.

 פירוש המלה היקינתוס

( .Error! Bookmark not definedכבר ראינו )עמ' 
." ומספרי הקדמונים ןמתרגמים תכלת כ"היקינתו ניתשבתרגומי יו

אפשר לעמוד על גוון היקינתוס. והנה כמה דברים שנאמרו בספרי 

 הקדמונים על האבן הנקראת בשם זה:

  שא"א לשברו )וכמו משל חז"ל בענין הסמפרינון ששבר הפטיש
 .31יח[(והסדן ]פסיקתא דר"כ, 

 .היקינתום הוא דומה לצבע הכחול של הלאפיס 

 .היקינתוס הוא צבע כחול עמוק כמו הספיר 

 .היקינתוס ולאפיס נראים כמו כחול השמים 

 .היקינתוס הוא הצבע הפורפורא שמראהו כמו הים 

 32הספיר נראה כמו הפורפור שכמראה הים. 

 וכן לענין הפרח בשם זה היקינתוס, יש מקומות שמתארים צבעו
. ולכן, מה (melani —"כחול" ו"מראה השמים" )יחד עם "שחרורי" 

שהאבן והפרח אשר שמותם היקינתוס הם גם כן מתוארים כ"דומה 
לפורפורא", פשוט הוא שהכוונה לסוג ידוע של פורפורא שצבעו כחול 

                         
31 Collectanea XXX, 33).Solinus (  ויש להעיר כאן שהספיר של כמה מהקדמונים )כגון

פליניוס( הוא הלאפיס, משא"כ היקינתוס הוא הספיר שלנו. אולם יש שרצו לראות בזה 

שהספיר של התורה הוא לאפיס, ואיני רואה הכרח בזה; אמנם מהא שנראה שיש קביעות 

 חילוק בין ספיר לסנפרינון, נראה שאחד מהם הספיר והשני לאפיס.

 The Royal Purple and the Biblicalחיבורו של הרב הרצוג ובאים בהמקורות מ 32

Blue,  '05עמ. 
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. וגם, אם נאמר כן, יצא 33יקרא ינתינא)תכלת/היקינתוס(, ולא לסגול, ש
ואנו יודעים  —"דומה לפורפורא"( יהיה סגול שהספיר )שג"כ נקרא 

בדברי רש"י(. ומצינו סמך בדומה לזה  1שהוא צבע הרקיע )עיין עמ' 
 Porphyrio porphyrioשהעוף שהיוונים קראו לו פורפוריון )

the Swamphen —porphyrio 34( צבעו ה"פורפוריי" הוא כחול .
לאפוקי  —ואם אין בכל זה ראיה מכרחת, מ"מ ראיה לסתור ג"כ איננו 

 מאלו שמסתפקים מכאן האם תכלת היא סגול.

 !Errorמיוסיפון: בעמ'  שהיקינתוס הוא צבע השמים ועוד יש סמך

Bookmark not defined.  הבאנו דברי המוסיף לערוך שנראה
בצבע היקינתוס, וכן בתרגום השבעים "עור  לדעתו שעור התחש היה

תחש" תמיד מתורגם "עור היקינתינא". יוסיפון בספר שלישי )פרק ז', 
ה'( של קדמוניות שלו כותב שאלו שהיו רואים את המשכן ממרחק 
היו מופתעים ממנו, כי המכסה שעליו היה באותו צבע של השמים 

אויר(. ועורות )כאילו השמים נמשך עליו ממש או שהמשכן פורח ב
אילים מאדמים ודאי אינם באותו צבע של השמים, לכן צ"ל שהכוונה 
לעורות התחשים )ושיטת ר' יהודה שהיה מכסה תחש פרוס על מכסה 
האילים(; והתחשים היו בצבע היקינתוס ואי אפשר היה להבדיל בינם 

 ובכן היקינתוס הוא כצבע השמים. —לבין צבע השמים 

דמונים שודאי היה גוון עשוי מדג הפורפורא וגם מצינו בספרים הק
בצבע השמים, כי פליניוס מזכיר בספרו העשרים ואחד )פרק כב( שיש 

כמו סגול )גווני האדום, גווני השלשה סוגי צבע העשויים מהפורפורא: 
 — ”Violacea purpura“בספר תשיעי ]סג[: נקרא  — אמתיסט

אחד  ם יותר מהסגולים., הכחוליקונכיליאגווני "פורפורא סגולי"(, ו
ובספר כ"ב )פרק כט( כתב שצבע  "פרח ההיליוטרופא."כמו כחול מהם 

כחול כמראה הרקיע. ובכן , caeruleum —רוליום יפרח זה הוא קא
 ודאי עשו כחול מראה השמים מדגי הפורפור.

                         
וגם  ,Ianthinaאו  Violaבלטינית: ; וίον –, על שם הפרח סיגלית ίανθινα ביונית 33

Amethystinus ע"ש אבן האחלמה ,– ἀμέθυστος ביונית. 

 .01–04עמ' , The Royal Purple and the Biblical Blueהרב הרצוג,  34
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 קלא אילן

איתא במנחות )מב, ע"ב(: "ת"ר תכלת אין לה בדיקה ]רש"י: קס"ד אין 
לבודקו אם תכלת הוא אם קלא אילן הוא[ ואין נקחית אלא  אדם יכול

מן המומחה ]דהואיל ואין לה בדיקה אין לוקחין אותה אלא מן 
המומחה שיודע שקלא אילן אסור[." והגמרא שואלת "ותכלת אין לה 
בדיקה והא רב יצחק בריה דרב יהודה בדיק ליה וכו'," וממשיכה 

ם כדי לברר ממה נצבע. אמנם להציע אופן השריית הבגד בדברים שוני
 ברור שלעין אין אפשרות להבדיל בין קלא אילן לתכלת.

וכן הוא ברור ממס' בבא מציעא )סא, ע"ב(: "אמר רבא למה לי דכתב 
רחמנא יציאת מצרים ברבית יציאת מצרים גבי ציצית יציאת מצרים 
במשקלות אמר הקב"ה אני הוא שהבחנתי במצרים בין טפה של בכור 

אינה של בכור אני הוא שעתיד ליפרע ממי שתולה מעותיו לטפה ש
בנכרי ומלוה אותם לישראל ברבית וממי שטומן משקלותיו במלח 

א"כ אין שום  —וממי שתולה קלא אילן בבגדו ואומר תכלת הוא" 
הבדל ניכר לעין בין תכלת לקלא אילן, וכמו שאין הבדל ניכר לעין בין 

של אלו ו בין מעות של נכרי לשלא נטמן, אזה משקל שנטמן במלח ל
 ישראל.

 זיהוי הקלא אילן א.

ובכן כשידענו גוון קלא אילן, נדע ממילא גוונה של תכלת. ונביא כאן 
 מדברי רבותינו ז"ל מהו קלא אילן:

  הערוך בערך קלא אילן: "פירוש אינדק"ו"; והמוסיף מוסיף: "אמר
 " .35בנימין פירוש בלשון יווני מין צבע דומה לתכלת

                         
יש מקום לעיין בכוונת המוסיף כאן, ואפשר שכוונתו לקללאיני שסוברים הבלשנים שהוא  35

צבע כמו טורקיז, היינו כחול/ירוק; אולם הרב הרצוג מביא מקורות שעל פיהם יתכן שיש שני 

צבעים בשמות דומים: קללאיס, וקללאינא. ויתכן שמלה זו משורש "קללא" שבלשון יווני 

ריך "קאלו" שבל"י פירושו "טוב"( היינו צבע היפה, ומצאנו בעוד מקורות הוא "יפה" )עיין המע

אילן", -שהאינדיגו נחשב לצבע היפה ביותר, ועל כן חשיבותו. אמנם המלה "קלא" מ"קלא

יותר מסתבר שהיא המלה ההודית )שמהארץ ההיא האינדיגו יוצא( "קלא" שפירושו אינדיגו 

 וצבעו.
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 (: 111ו"ת הגאונים מן הגניזה )גאוניקה( לגינצבורג )כרך ב', עמ' בש
 ולשון ערבי ניל." 36"קלא אילן לילגג

  ובפרוש רבינו חננאל לבבא קמא )צג, ע"ב( המובא בסוף ספר אוצר
 ."37הגאונים )ב"ק(: "קלא אילן פי' בלשון ישמעאל פילג

  אילן: והנמוקי יוסף בב"מ )לד, ע"א לפי דפי הרי"ף( מפרש קלא
, ויש הרבה בלשון חכמים. אילן אינד"י בלע"ז וכן פי' 38"קלא. אבן

 בערוך אינדקי." ועל בגליון כתוב, "שם הצבע בלוי בל"א."

  ונמצא כתב יד של המדרש הגדול מתימן שבגליון כתוב על המלים
אילן": "קלא שם אילן פירוש ]בערבית[ ורק אלשגר מעלום -"קלא

יוט לונהא מתל אלתכלת סוא וקד יצבג בה אלצוף ויעמל מנה כ
יוקאל אנה אל ניל ]תרגומו: עלה עץ ידוע שיצבעו בו הצמר ויעשו 

 ממנו חוטים שצבעם דומה לתכלת ויקרא ניל[."

 סמך מהתוספתא ב.

מהתוספתא דע"ז )ז', א'( שמובא שם: "ובור קלא אילן  וכן נראה
 שרשם בעצי אשרה ישרף. אחרים אומרים מטילין אותה לחומר עד

 שיחזרו מראיו לכמות שהיה."

וכדי להבין על מה התוספתא מדברת, נביא תיאור קצר של הפקת 
האינדיגו: "את האינדיגו מוציאים מעלי צמחי האינדיגו אשר ינטעו 
באסיא, במזרח הודו, באמצע אירופא ובדרומה. זרעו נזרע כמו החטה 

ם תמוז. את העלים הרענני–ושבולת שועל, הוא נקצר בירחי סיון
ט"ו שעה מתחילה בה –והמיובשים שורים בגיגית מים גדולה, אחר י"ד

תסיסה סוערת. הנוזל מתגוון גוון כרכום ועל פניו עולה קרום דק 
דישה' אשר בה -כחול. הנוזל יורק אז אל כלי שני הנקרא בשם 'גיגית

יחבט ויודש במגרפות שעות אחדות ומפרידים ממנו את האינדיגו 

                         
 ע"ש.—(, היינו הליילאק )לילך(410של לוליקאן לקמן )עמ' נראה שכוונת מלה זו כמו זה  36

 ילג.לכך מופיעה המלה שם, ונראה שהוא שיבוש וצ"ל  37

מכינים צבע האינדיגו בחתיכות קטנות כמו אבן. וקראתי שהיו כאלו בימים קדמונים, שחשבו  38

 קת הצבע מהצמח.לא ידעו אופן הפ, כי שהאינדיגו אבן ממש
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כעין דיסא מסתנן דרך סדינים והחומר הנשאר בתמונת מקשה. השקע 
  39נחתך לגושים ומתיבש."

אילן שרשם בעצי אשרה," -ובזה מובן על מה מדברת התוספתא "קלא
וי"ג "שדשו בעצי אשרה"; היינו שהשתמשו בעצי אשרה להכות הנוזל 
להכניס בו אויר )חמצן( כדי להפיק הצבען אינדיגו ולהפרידו מתוך 

רא "קלא אילן" והנימוקי יוסף פירש ש"קלא" הוא הנוזל. וגם מה שנק
 "אבן", כי היא נמכרת בקוביות כאלו.

 ; כיומה שאחרים אומרים שאפשר לתקן אותו ע"י הוספתה לחומר
)כמבואר בעמ' (, ולכן ע"י הוספת "חומר" יורה" -אינדיגו הוא מ"צבעי
; ואחרי זה נחשב כאילו הוציאו ההנאה מע"זו יחזור ויתבטל צבעו,

. ודעת פשר לצבוע אתיו עוד ע"י שריית הבד בו וחשיפתו לחמצןא
ע"י הדישה  ת"ק, מאחר שהצבע נפרד תחלה מהצמח לפני שצובעים

 , לכן עוד נהנים מע"ז.עם עצי אשירה

בקיצור, התיאור של קלא אילן מתאים מאד למה שאנו יודעים 
קלא אילן  מזהיםמהפקת וצביעת האינדיגו; ואחר שראשונים כבר 

מצד  —איני רואה שום אפשרות להסתפק בקביעה זו  "אינדיגו,כ"

 אמונת חכמים, וגם מצד השכל הישר.

 הני"ל

ראינו ההשוואה בין קלא אילן לתכלת, וכן שקלא אילן הוא הני"ל 
הערבי. נמשיך כאן להביא מקורות שהני"ל שוה בצבעו לתכלת, 

 ומהני"ל נדע את צבע התכלת.

  שאסטיס "הוא צבע תכלת ובערבי הכפתור ופרח בפרק מ"ח מפרש
 אל ניל."

  ,וכן מהרדב"ז בתשובה תרפ"ה שהבאנו זה כמה פעמים נראה כך

שכתב שהתכלת "אינם צריכים לו שצבע הדומה לתכלת מצוי 

                         
עת "ההד", חוברת ו' )אדר -לקוח )בשינוים קלים( ממכתבו של א. ש. הרשברג שנדפס בכתב 39

 תרצ"ה(.
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הרבה דהיינו איסטס הנקרא בערבי ניל וצובעין אותו באופן 
 אומנות שאינו עובר אפילו על ידי גיהוץ."

 שנה: )כלאים ב', ה'( "אסטיס. צבע הרב מברטנורה בפירושו למ
דומה לתכלת וקורין לו בערבי ני"ל ובלע"ז אינדי"קו"; )שביעית ז', 

 א'( "הוא שצובעין בו כמין תכלת וקורים לו בערבי ני"ל."

  :)בפחד יצחק לרבי יצחק לאמפורונטי זצ"ל )ח"ד, דף עח, ע"ג
 "איסטיס )אינדיקו(."

 ים )ב', ה'( פירש אסטס הר"י בן מלכי צדק שבפירושו למס' כלא
כ"אינדקו. ובלשון יון לולאקין." והמלה הזו לולאקין לא מצאתי 

. lilacבמילונים של שפת יון; אולם נראה שהוא לילך, ליילאק, 
ואם כי כהיום הוא שם של פרח סגול, אולם בשרשו אומרים 
הבלשנים שהוא תיאור של צמח האינדיגו )שורש המלה הוא ני"ל(, 

 התכוין הריבמ"ץ. ולכאורה לזה

 בין קלא אילן לאיסטיס

ויש להבין לפי הנ"ל למה לא השוו חז"ל מראה האיסטיס למראה 

התכלת. ויותר מזה: האיסטיס הוא ני"ל בערבית, וכן הקלא אילן 
האם הם דבר אחד? ואם כן הוא, למה הזכירו חז"ל השם  —נקרא כן 

 —גור בש"ס קלא אילן דוקא בנוגע לדמוי תכלת, ולא בשמו היותר ש
 איסטיס?

, Indigofera tinctora —ברם, יש שני מיני צמח: האינדיגו 
. האינדיגו מקורו מארץ הודו Isatis tinctora —והאיסטיס 

מאירופא. כנראה האיסטיס גדל  הוא )ועל שמה נקרא(; האיסטיס
בארץ ישראל, משא"כ אינדיגו היה מיובא )או אם כן גדלו אותו בארץ, 

, כנראה 40מת האיסטיס(. שניהם נקראו בערבית ני"להיה מיעוט לעו

משום שמפיקים משניהם צבעים דומים מאד )שהצבען העיקרי 
שמפיקים משניהם הוא אינדיגוטין(. אולם, בכל אחד יש אחוזים 

ובפרט באיסטיס נמצא צבען צהוב אשר  —שונים של צבענים אחרים 

                         
 .42עמ' ; The Royal Purple and the Biblical Blueהרב הרצוג;  40
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. יכול להיות 41נותן לצבע הכחול שלו קצת ירקות שאפשר לגלות אותו
שבימי חז"ל היה אפשר להבדיל בין קלא אילן ותכלת לבין איסטיס, 

 ולכן חז"ל לא התחשבו בו לענין דימוי תכלת. 

ועפ"ז, אולי יש לומר שהכרתי הנזכר לעיל בדברי התוס' הוא בגד 
נמצאת גם במילון של  karth —צבוע באיסטיס; כי המלה כרתי 

גד )וכמו שפירש הראבי"ה בשם יונית עתיקה שמשמעותה היא סוג ב
הירושלמי שכרתי הוא שם בגד בצבע דומה לתכלת; עיין עמ' 

Error! Bookmark not defined..) 

 כדמשמעו, ששני הצמחים נחשבים כקלא אילן/ני"ל ואפילו נאמר
בשאר  42מהרמב"ם פ"ב מהל' ציצית, ה"א: "כגון שצבעו באסטיס או

הרי זה פסול לציצית." ובגמרא מזכיר רק קלא אילן  המשחירין
מזכירים  תשובת הרדב"ז ושאר המקורות הנ"לבכתחליף לתכלת. וכן 

זה מ"מ,  זאת?לא הזכיר בגמרא ולמה  איסטיס כתחליף לתכלת,
שקלא אילן הוא אינדיגו אינו מוטל בספק כדברי הראשונים דלעיל, 

אפילו אם יש קושיא, אינו והוא דומה ממש לתכלת כדברי הש"ס; לכן 
 מעלה או מוריד לעניננו.

 שהתכלת מהירוקים

 רש"י

בחומש שמות )כה, ד'(: "ותכלת. צמר צבוע בדם חלזון  כתברש"י 
וצבעו ירוק"; ובבמדבר )טו, לח(: "תכלת. צבע ירוק של חלזון." ובמס' 
ברכות )ט', ע"ב( מפרש תכלת וכרתי: "תכלת ירוק הוא וקרוב לצבע 

[." אמנם, לא ברור מרש"י בדיוק –leekכרתי שקורין פוריי"ש ]כרשים
שניהם  —מה שקוראים היום צהוב וירוק  הגוון של ירוק התכלת, כי

; וגם כבר ראינו שהרבה ראשונים כוללים בכלל ירוק של הגמרא
 כחול/תכלת בגווני הירוק.

                         
 Mr. Vinceוממה שידוע לי, היו כאלה שעשו מאיסטיס אפילו צבע ירוק ממש )כן כתב לי  41

Whitmore of Kalamazoo, Michigan .)צובע וחוקר ההיסטוריה של איסטיס 

 .342אינו בכתי"י הנזכרים לעיל, עמ'  מ"ש בדפוסים "או בשחור" 42
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אולם קצת אנו יכולים להבין ממ"ש במס' סוטה )יז, ע"א(, על ברייתא 
דר' מאיר ששם פירש, "ואיצטריכו כל הני משום דלא אשכחן קראי 

כבוד הלכך תכלת דומה לים וים דומה אלא ברקיע שדומה לכסא ה
לרקיע דתכלת לא דמי לרקיע כל כך אלא דומה לדומה כמו תכלת 
דומה למראה הים ואנן קחזינן דים דומה למראה הרקיע" )וכמו כן 

(. נראה שהדמיון הוא שתכלת היא 43פירש במס' חולין דף פט, ע"א
ל, והוא ירוק מהירוקים שלנו, הים הוא בין ירוק לכחול, הרקיע כחו

דומה ממש לספיר וכסא הכבוד כמ"ש רש"י בסוטה )יז, ע"א(: "דלא 

אשכחן קראי אלא ברקיע שדומה לכסא הכבוד וכו' ורקיע דומה לכסא 
הכבוד קראי קדריש דכתיב ברקיע כמעשה לבנת הספיר וכתיב בכסא 
הכבוד כמראה אבן ספיר דמות כסא." ובחולין )פט, ע"א(: "דכתיב 

לבנת הספיר והוא כעצם השמים אלמא שמים  ותחת רגליו כמעשה
כסא הכבוד דכתיב כמראה אבן ספיר דמות  הואדומין לספיר וספיר 

כסא." ובמנחות )מג, ע"ב(: "ובכסא כתיב ספיר אלמא רקיע כמראה 
כסא דכתיב כמראה אבן ספיר דמות כסא." הרי שלש אלו דומים זה 

פסוק מלמד על לזה ממש )והחילוק בין אלו לשאר הדומים מכיון שה
אלו במפורש שהם דומים ממש(. או אולי חשב הים כירוק שלנו, וא"כ 

אולי התכלת לדעתו צהוב, הים ירוק, הרקיע כחול כמו ספיר, וכסא 
הכבוד; ולזה יש סמך ממה שפירש במס' ברכות )נז, ע"ב( אהא דאיתא 
תמן, "כל מיני צבעונין יפין לחלום חוץ מן התכלת," דפירש, "ירוק 

ומי שפניו ירוקים חולה הוא"; וגוון זה צהוב יותר ממה שהוא  הוא
 ירוק כעשבים.

א"א לומר שרש"י התכוון שתכלת היא לזו"ר/כחול וקורא לענ"ד אבל 
גם לזה ירוק )כמו המהר"ם מרוטנברג(, כי כתב במפורש במס' חולין 
)מז, ע"ב( ש'לזו"ר לא ירוק ולא שחור'; ואם תכלת ירוקה, מוכרח 

ו"ר. אולם יש להביא ראיה מרש"י שאלו הסוברים שתכלת שאינו לז

                         
ולכן פלא מ"ש השפת אמת בחידושים )מנחות מג, ע"ב( ד"ה שהתכלת דומה לים: "פרש"י  43

שנעשו בו נסים לישראל. כנראה דס"ל לרש"י שהתכלת דומה ממש לרקיע א"כ למה תלינהו 

בל פשוט נראה שהכל רק דומה לדומה תכלת לים בש"ס חד בחבירו ע"כ לזכור כל אלו ג"כ א

כי רש"י במפורש לא סבר ליה שתכלת דומה  —וים לרקיע אבל תכלת לרקיע לא וכן כולם" 

 וכמו שנראה לשפת אמת כפשוט! —ממש לרקיע אלא שהיא דומה לדומה 
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הוא צבע הרקיע, גוונה הוא כחול טהור: כי לרש"י אין לזו"ר נוטה 
לשום צבע אחר, אלא כחול טהור; ובהגהת מהר"ב רנשבורג שם כתב, 

 א"כ מראה הרקיע הוא כחול טהור. — 44"בלוי"א כמראה הרקיע"

 ראב"ע

 45בפר' תרומה )שם(: "אמר יפתוהאבן עזרא בפירושו הארוך כתב 
שהוא כדמות שחרות כי הוא תכלית כל הצבעים. והכל ישובו אליו 
והוא לא ישוב במעשה אדם לעולם. ואנו נסמוך על רז"ל שאמרו 

 שהוא ירוק והוא צמר."

דומה  46אולם בפירושו הקצר כתב, "היא עין קרובה לשחרות, והיא מעט
ציצית. ויתכן שנקרא כן בעבור לשמים על כן פתיל תכלת לזכרון במעשה 

 שזאת העין תכלית כל העינים כי אין אחריה כי הלובן תחילה."

והקצר מלמד על הארוך, שכוונת כדמות השחרות היינו כחול עמוק; 
 אמנם למה שינה דעתו בין ב' המהדורות לא ידעתי.

 הר"ש סיריליאו

בפירושו לירושלמי ברכות, כותב מוהר"ש סיריליאו על המשנה 

שניה: "תכלת הוא דם הדג ששמו חלזון וצובעין הצמר באותו הדם ה
וצבעו ירוק וירדי בלע"ז." וירד"י הוא הנקרא כיום ירוק, ובאידיש 

 ".—greenגרי"ן "ואנגלית 

 שהתכלת רק דומה לדומה

 יראים

רבי אליעזר ממיץ בספר יראים כתב )סי' תא(, "שהצבע זכרון היוצא 
ה דומה לכסא הכבוד כדתניא היה ר' הוא ואותו צבע ע"י דומה לדומ

ינאי אומר מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונים לפי שהתכלת דומה 

                         
 .10עיין הערה  44

לון מן אלואן, -קראי היה. וזה מ"ש בפירושו לפר' שלח: "פי תפסיד תכלת קאל קום אנה אסם 45

אלצבע, והוא אל אסמאגווני." והבאתי זה שלא נטעה לומר שכוונת ראב"ע במה שהביא 

 מדברי יפת הוא שחור ממש, אלא הכוונה לכחול שלנו.

 כך נראה בכוונתו. —ולא לגמרי  46
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לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד." א"כ דעתו שגוונה 
 של תכלת אינה של הרקיע, רק דומה לדומה.

 החכם צבי והיעב"ץ

ומה בשו"ת חכם צבי )סימן נו(: "ועוד דבשלמא לומר על שאינו ד
דומה דרך הוא לומר אף דלא דמי כ"כ כאותה שאמרו תכלת דומה 
לים"; הוא לא סבר שתכלת דומה ממש לגוון הים, ומסתמא מכאן 

 שיש אפילו פחות דמיון בין תכלת לרקיע.

פירש בסידורו כי "תכלת גוון כעין  —רבי יעקב מעמדין  —אולם, בנו 
אביו. ואולי י"ל הכחול וכרקיע בטהרתו," ולכאורה סותר את דברי 

שתכלת דומה ממש לרקיע, ולים אינה אלא דומה בצד מה, וכן ים 
זה אומר שבעקיפין בא לדמיין תכלת לרקיע ע"י ים )וכדי  —לרקיע 

לרמז על קריעת ים סוף כברש"י מנחות(. ואם כי קצת דוחק לפרש 
הכי, הלא גם דוחק לומר שיעב"ץ חשב מראה התכלת לשונה מתפיסת 

 אביו?

 להחליטאיך 

 —אמנם נשארנו בשתי שיטות בצבע התכלת: איזשהו גוון של ירוק 

או אפילו כחול ירקרק, או כחול כרקיע בטהרו בדומה לכחלות הספיר. 
 האם אפשר להחליט. —וא"כ נשארת השאלה איך לנהוג, או יותר מזה 

ונאמר מאחר שמקובל אצל כל בית ישראל כדבר פשוט, וכפי המסורה 
וקות של בית רבן שתכלת הוא "בלא"ה", ולא פירשו המסורה לכל תינ

 —ראש כל הפשטנין  —גרי"ן; ולא זו בלבד אלא שלמרות פירוש רש"י 
שהוא ירוק, המשיכו לפרשה כבלא"ה; לכן ודאי יש לסמוך בלי שום 

 פקפוק על המסורה שזהו הגוון הדרוש למצות ציצית.

גאון, רב משה  ועוד, מאחר שלדעת הזוהר, רב סעדיה גאון, רב נחשון

הדרשן, הרמב"ם ובנו, הרד"ק, בעלי התוס', רבינו יונה, מהר"ם 
מרוטנברג, הריטב"א, ר' סעדיה אבן דנאן, הרמ"ק, הרח"ו, בעל סדר 

 —וכן נראה מהגר"א  —הדורות, המקור חיים, ובעל משנת חסידים 
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)אם כי יש באיזה מקומות לדייק אם הגוון  47ברור מהו גוון התכלת
חות עמוק, ומ"מ אינו מעכב כמ"ש מדברי הרמב"ם והרדב"ז יותר או פ

תנא וחי בזמן  —(; ובפרט שרבי שמעון בר יוחאי 10עיין עמ'  —
מפרש שהיא דומה לרקיע; וכן  —שמצות התכלת עוד היתה נהוגה 

עפ"י סוד נראה כדברי הרמב"ם שהתכלת כחול טהור, בלי נטיה לשום 
, והכלל הוא בכל מקום שיש מחלוקת הפוסקים הקבלה גוון אחר

; לכן ודאי יש )ובפרט הזוהר שהוא קמדמון מזמן התנאים( מכרעת
לצבוע דוקא בצבע כחול טהור. )ועיין לקמן שאפשר שכל זה אינו 

 מעכב.(

ועוד, הכל מודים שקלא אילן ותכלת הם מראה אחד. ורבותינו המזהים 
שסוברים ; משא"כ רש"י ודעימיה קלא אילן אומרים שהוא אינדיגו

שתכלת אינו כחול, גם אינם מזהים את קלא אילן אלא כי "צבע היא 
שדומה לתכלת" )מנחות מ', ע"א( )לכאורה מודים שלא ידוע להם מה 
הוא קלא אילן, ואין ספק מוציא מידי ודאי, ועוד י"ל ע"ד מ"ש רז"ל 

בלי מסורתנו האי דקאמר איני יודע כמאן דליתא דמי(. לכן אפילו 
מהו גוונו של תכלת היה נראה שאפשר להכריע כמו דעת אלו שהוא 

 ובודאי כשיש לנו מסורה, נראה שא"א להסתפק בזה כלל. —כחול 

                         
כלת לגוון הרקיע, וכמ"ש שהמדמה תכלת לרקיע ולא לים בלבד לרובם משום שמדמים הת 47

וא"כ הוא כחול טהור שקיים בכולם; והרד"ק  —צ"ל דדעתו שכל הדמיונות הם אותו צבע 

והרמ"ק והרח"ו כתבו בלע"ז שם צבע ברור לפרש גוונה של תכלת; ונוסף לזה בדברי הרמ"ק 

דברים על צבעים טהורים בלי צבע התכלת עם ירוק יעשה צבע כרתי, צ"ל שמשוהרח"ו 

 נטייה לשום גוון אחר.
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 פרק ג

 גוון ועצמה המדויקים

 

יש לדעת שאנשי המדע מחלקים את הצבע לג' חלקים: הגוון, 
בהירותו, ועוצמתו. הגוון הוא אם הוא כחול צהוב או אדום, או 

כאילו היינו עושים עיגול עם גוון אחד מאלו על  —עירבוב מהם 
ההיקף בכל נקודת שליש, והגוונים מתחילים להתחלף מהאחד לשני 

וון "ספוג" בנצבע, אם על ההיקף. בהירות הצבע הוא כמה מהג
הנקודת האמצע של העיגול שלנו היא נקודה נטולת צבע )איזשהי 
דרגה של אפור(, וכל שיוצאים אל ההיקף מתווסף להם צבע עד 
שבהיקף יש הבהירות של צבעי הקשת. העוצמה )שבלשון העם 
קוראים לזה בטעות "בהירות"( הוא כמו אם היינו מוסיפים גובה 

ודה התחתונה שבאמצע היא שחור )חוסר אור( לעיגול שלנו, שהנק
והנקודה העליונה באמצע היא לבן )שיא עוצמות האור(, והקו 

וכל הצבעים  —האמצעי בין שתי נקודות אלו הוא כל דרגות האפור 
יוסיפו עוצמה כפי האור. דרך אחרת להבין את זה: אם יש לנו זכוכית 

דרך הזכוכית כפי עצמת האור שאנו מעבירים  —בצבע אחד בהיר 
 תהיה עצמת הצבע היוצא ממנו. 

והנה שתי התכונות, גוון ובהירות, נחשבים כהיום להיות מעצם 
הצבע, שבשינוי אחד מהם יהיה הצבע צבע אחר; משא"כ עצמת 
הצבע נחשב מקרי בצבע בלבד. לכן, כשאנו רוצים לברר מה הוא צבע 

לשחור או  תכלת, יש להבדיל בין הצבע, ובין העוצם שנמדד בנטייה
ללבן. לכן אפשר שנברר האחד ולא נוכל לברר השני, או אפשר שרק 

 אחד מעכב והשני אינו מעכב וכדומה.
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 עד כמה העצמה המדויקת מעכבת

 נברר עכשו מדברי הפוסקים אם יש חשש מהי העצמה הרצויה לתכלת.

 הרמב"ם א.

והנה מדברי הרמב"ם בהלכות ציצית )פ"ב, ה"ה( ודאי לא נראה כן: 
כיצד בודקין אותה ]התכלת[ עד שיודע אם נצבעה כהלכתה אם לאו. "

לוקחין תבן וריר של שבלול ומי רגלים שנתחמצו ארבעים יום ושורין 
התכלת בכולן מעת לעת. אם עמדה בעינה ולא כהת כשרה. ואם כהת 
לוקחין בצק של שעורין שמעפשין אותו למוריס ונותנין את זו התכלת 

הבצק בתנור ומוציאין התכלת מן הפת ורואין שנשתנה בתוכו ואופה 

אותה אם כהת ממה שהיתה פסולה ואם הוסיף עינה והושחרה יותר 
 ממה שהיתה קודם אפיה כשרה."

ממה שפסק שבפעם השניה רק צריך להשחיר יותר ממה שהיה ולא 
מ"מ  —להפוך להיות כמו שהיה בתחילה, יוצא כי אע"פ שכהתה עינו 

ילה היתה יותר שחורה ועכשו פחות, ובין כך היא כשרה לתכלת. ובתח
ובין כך כשרה, מוכרח שאין עצמת גוון מדויק בזה )אם כי לכאורה יש 

 אבל בדברי רבותינו לא מצאנו(.  —גבול מכאן ומכאן 

 הרדב"ז ב.

והדברים יותר מפורשים בתשובת הרדב"ז על הלכה זו ברמב"ם )ח"ה, 
ת שהוא שחור הרבה ויש סי' אלף תכא )מח(: " וי"ל שיש גוון תכל

שאינו שחור כל כך ולפיכך מהבדיקה הראשונה ירד משחרותו ועמד 
על גוון הנמוך ולכן אנו עושים הבדיקה השנייה לראות אם יעמוד 
בעינו נדע שתכלת הוא ומה שירד בתחלה הוא מפני שהיה גוונו עמוק 

ממה שהיה בתחילה נדע דקלא אילן הוא ומה  48הרבה ואם יכהה
 ." . . . חלה הוא מפני שאינו תכלתשירד בת

מכאן יוצא שאין עצמה אחידה שצריך לצבוע בה התכלת, אלא אפילו 
פחות או יותר כהה כשר לכתחילה. ולכן נראה שהעיקר לעיכובא הוא 

 צביעת התכלת בגוון כחול טהור כפי שביארנו כיד ה' הטובה עלינו.

                         
 היינו ידהה. 48
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 ג. הרמ"ז

שמע בשחרית משיכיר  במשנה ב' דמס' ברכות: "מאימתי קורין את
בין תכלת ללבן"; והגמרא שם )ט, ע"ב( שואלת: "מאי בין תכלת ללבן 
איתימא בין גבבא דעמרא חיורא לגבבא דעמרא דתכלתא הא בליליא 
נמי מידע ידעי אלא בין תכלת שבה ללבן שבה." ופירש"י: "גיזת צמר 
שצבעה תכלת ויש בה מקומות שלא עלה שם הצבע יפה." והקשו 

התוס': "וקשה דאמרינן במנחות )מג, ע"ב( ראה מצוה זו ]ציצית[ עליו 
שבה תלוי מצוה אחרת ואיזו זו ק"ש כדתנן עד שיכיר בין תכלת ללבן. 
ואי קאי אגיזת צמר אינה תלויה בציצית. ועוד בלילה נמי פעמים 

יכולין לראות צמר שאינו צבוע כדרכו. ע"כ יש לפרש בין תכלת שבה 
ו תכלת וגם שני חוטין לבן ועושין בו חוליא של בציצית שהיה קבוע ב

 תכלת וחוליא של לבן."

ובספרו קול הרמ"ז על משניות, כתב הרב משה זכותא זצ"ל )ברכות א, 
ב' ד"ה בין תכלת וכו'( "דאין לומר דכיון שבגיזה לא נקלט הצביעה 
בכולה גם החוט שנטוה ממנה יהיה בו שינוי מיניה וביה דא"כ יהיה 

גדול להבחנה זו בחוט שהוא דק כי ע"כ נקט רש"י גיזת."  צריך לאור
וקאי על חוט תכלת המשתמש כבר למצוה, כי התוס' הצריכו 

ראה מצוה זו" דקאי בשעת קיום המצוה )ולא  —"וראיתם אותו 

כי אז מה בינו  —בדיקת החוט קודם שמטילו בבגד אם כשר למצותו 
תכלת אפילו אם לגיזת צמר(. יוצא שאפשר להשתמש בצמר צבוע ב

דאל"ה זה תירוץ יותר חזק ממה  —לא עלה בו הצבע יפה בכולו 
שתירץ )דלא יתכן חוט כזה בציצית של מצוה(; אלא צ"ל דלדעתו 

 עומק הצביעה אינו מעכב.

 מנחות —הרשב"א  ד.

המפרש מס' מנחות, כי בפירושו  49ואולי יש להבין כן גם מהרשב"א
לסוגית "טעמה פסלה" )ד"ה טעימא( מבאר, "בעינן שלא יצבעו בו דבר 
קודם מפני שהראשון שצובעין בו נוטל עיקר מיצוי החלזון ומה 

שנשאר הוא דיהה ממנו ואין לו עיקר מראה יפה כמו החלזון והרי 
תר ודאי אלמלי הדבר שנצבע תכלת לא היה נוטל ממראה הצבע יו

ממה שיטול הצמר הנצבע ולא היה ממעט כי אם כמות המים לא היה 
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בכאן קפידא יותר מאם נוטל ממנו בביעתא אבל מפני שאפשר שנוטל 
עיקר של מראה הצבע והנשאר אחריו לא יתן צבע יפה כל כך לפיכך 

 אמרו דטעימה פסלה."

ואם כי בהבטה ראשונה נראה דכתב היפך דברינו לעיל, מ"מ יש 
: אם תכלת היא בעוצמה מסוימת, למה לי קרא כליל תכלת להקשות

כי אינה  —לפסול מראה שני, הלא פסולו משום שאינה תכלת 
 בעוצמה המגדירה תכלת.

ובמציאות מלאכת הצביעה אנו יודעים שמראה שני אינו דהוי הצבע 
בלבד )ויש אפשריות לתקן את זה בהוספת עוד צבען( אלא טיבו גם 

כנראה בהירותו )כמוגדר לעיל( נכהתה. לכן  —ון כן גרוע ממראה ראש
זה שהכתוב פוסל מראה שני, י"ל שזה בעצם ראיה שמראה דהוי כשר, 
ורק עצם המראה שני )שהיא מראה כהה( פסול; כי לא מצינו פסול 
אם לכתחילה צבע אותה במראה דהוי )כגון שלא השאיר הצמר ביורה 

ק מאד בעוצמתו כשר. מספיק זמן(, וגם לא מצינו שמראה שני החז
שלושה זיתים, ועל דרך מ"ש חז"ל במס' מנחות )פרק ח, משנה ד(: "

השלישי שבראשון והשני שבשני וכו'  ובהן שלושה שלושה שמנים
"; ומ"מ רק הראשון שבשלישי כשר למנורה, והראשון שבשלישי, שווין

ולא הג' שבראשון או הב' שבשני, כי אינו כתית. כך אפילו שתהיה 

ת שבמראה שני עצומה מתכלת אחרת במראה ראשון, מ"מ אין התכל
 בה "כליל תכלת," כמו שהתורה מחייבת.

ולמעשה נראה שגוון יותר עמוק עדיף מדהוי; כי תמיד גוון יותר עמוק 
מאתיים ובכלל  – מצבע הנדרש בהלכה יש לו אותו דין, משא"כ הדהוי

וק מיותר מנה. לכן נראה שיותר בטוח לצבוע תכלת קצת יותר עמ
דהוי, כדי שלא לפגוע בגבול שאם יהיה פחות מזה לא נקרא צביעה 

 של ממש.

 אם הגוון המדויק מעכב

ועוד, בכל מקום שהגוון המדויק מעכב להלכה, מצינו שחכמים הגדירו 
 את זה בדיוק רב:

  כא; ירושלמי פ"ב, ה"ז.–מס' נדה יט —דם נדה 
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  תוספתא נגעים ב'–ב'; פ"ב, א'–משנה נגעים פ"א, א' —נגעים ;
 ג'; מסכת שבועות דף ה', ע"ב עד ו', ע"ב.–פ"א, א'

  עיין פרק ג' דחולין. —מראות ריאות ושאר חלקי גוף הבהמה 

וכל הלומד דבריהם שם ישתומם איך הגדירו מראה מדויק, ואיך 
אלו המראות ין הלא מבחינים באנחנו מראות אלו )וכיום ין הבחינו ב
תכלת לא מצינו שום הגדרה של הצבע רוב דקותם(. אבל בלהלכה מ

)וא"א לומר "דומה לים" היא הגדרה, כי מצינו שהראשונים מחולקים 
ודאי אין זו נקראת  —מה הוא מראה הים ועד כמה התכלת דומה לזה 

הגדרה מדויקת; וגם עינינו רואות שאין הים דומה בכל זמן ומקום, 
כשהוא סוער או  לימדו לנו חז"ל באיזו מקום בים ומתי, אםלמה לא 

וכן לא מצינו שעשו שאלת חכם להראות תכלת לדעת אם שקט וכו'(; 
הוא גוון כשר או פסול. א"כ, יש מקום להסתפק אם מראה תכלת הוא 

גוונים של אותו צבע? על שלל תכלת  משתרעתגוון מדויק, ולא ש
ואנו מציעים הדברים לפני תלמידי חכמים שבדור שיעיינו ויחליטו 

 אשר יעשון, כיד ה' הטובה עליהם.את המעשה 

 


