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äîã÷ääîã÷ääîã÷ääîã÷ä 
  

éøú åðì ïúðù øöåéä ììäúéå àøåáä çáúùé" úìëú äá ìåìëå úéöéö úåöî íäáå úååöî â
òåãéë ïéãå íéîçø ãâðë ïáìå . äðäå úðéçáá àéä äáù ïáì úåöî"èéè ìù íúåç "]î úåçðî" â

á'[ àåä éåöîù ]ùø"íù é[ ,æì ìéòåîå ïéèåç ä äåöîä íéé÷ì éãë äéäéù ïéî ìëî]îøä" àéñ"á 

à' áìå"ïðáøãî é[ .äéôéá úãîåòä äòåãé äòéáö äúòéáö äéäúù êéøö úìëúä ìáà ]áîø" í

ìä 'á úéöéö 'à'[ , úàø÷ð êëéôìå" ìù íúåçáäæ" ]íù úåçðî[äâéùäì äù÷ù . åðëúé ïë åîëå 
 úåëìîä úåøæâ åîëå äåöîä ìåèéáì úåáéñð äáøä]ñäð 'é"à á'[íéðéðò øàùå .  

  
äåöîä íåé÷ úåøùôà äìèáúðù ïåéëå , íé÷ñåôä éøôñá äéèøô åøëæð àì] íé÷ñåôä ïî õåç

éøäë íéðåîã÷ä"íéðåàâäå óøðëù  'öì åôøæçúä[ , ïáìä ÷ìçá úéöéö úåöî éèøô ìë åøëæðù éôë
íé÷ñåôä éøôñá íðå÷éúå íúëìäë.  

  
ãá åðàöî åðéøåãá äðäå 'å éàî÷ íé÷ñåôäéàøúá] éáàø"ëñ úåëøá ä"åçå ä"ñá é 'å÷î"éñ ç"çá  '

àùáå"ô[, åáúëù  úàäøåú äøîàù úéöéö ìù ïåæìçä íù. åøééúùðå â" ë úåàìá éøééù
 íéðåùàøä úåøåãî]éòå'á "ò á"à ã'áë éà òãéîì "åë ù ,'ìä éëãøîå 'ïéìéôú÷ìäî "èâäá "ä, äìôðù 

åë íù åàöîå ìà÷æçé øá÷ ìòî äîéá'[á åøéëæäå  äæúòãäãäøåú äøîàù ïåæìçä åäæù úðúåð  .
ïàëìå ïàëì íéããöî ùé äæ ïéðòáå , ìà íéìåãâ íå÷îáå äæá òéøëäì éúàá àìù ïáåîå

ãåîòú.  
  

áù øçà íðîàðîæèùôúð åðéä úøæçä äåöîäúö÷îá  , øáëå äîë úìëú åìéèä
íäéúåéöéöá ,åàëì éúéàø 'ùôð ìëì äåùá úåøãåñî úåëìää úîìùäá êøåö ùéù ,å åîë

ãá åøàáúðù úéöéö úåëìä øàù 'íé÷ñåôä ,äæá úåâäåðä úåëìä ìëëå"æ . éåàø éðéàù íâäå
ìäàøåäåâå íéììç íéáøå  ']ò 'î äèåñ 'à'[, ìëá íéùøôîäå íé÷ñåôä éøáã è÷ìì éúéàø 

íåé÷ éèøôäåöîä  ,ùôð ìëì äåùä çö ïåùìá úòâî éãéù äîë ãò øãåñî ïôåàá , éãë
éâäåðä øåáò øãåñî àäéùäåöîá í . ïéá äòøëä íåù äæá úåàøì ïéàù ïééöì øúåîì

íé÷ñåôä ,íéðôá åàáåäù éôë ïéãä éøå÷îá ïééòì ùé øáã ìëáå.  
  

 ïéðòá øö÷ èå÷éì éúàáä øîàîä óåñá úåøùòæç éøáãá åøëæðù íéðîéñä"ïåæìçä ìò ì ,
åàëå"ðäá íéàöîð íàä äæá äàøé à"åäå ì"ë ÷äáåî ïîéñ ì"úéðåìô úåà ãöá á÷ð" ] éðäîã

à øéúäì"à .åù"äà ò"éñ ò 'ì÷"ã á'[ìù åà "éëä à.  
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éúòééúñð íäáù íéøôñìå øæòì äæá éì åéä øùà ìëì äãåàå ,äéå" øáãá ìùëà àìù ø
åëå äëìä'.  

ïäë ãåã ìàøùé ,÷"ñ  
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ìëú úåëìäìëú úåëìäìëú úåëìäìëú úåëìäúúúú     

    
 

à ÷øô 
öîöîöîöîúìëúä úåúìëúä úåúìëúä úåúìëúä úå  

 

à.   äøåúá áåúë)åè øáãîá ,çì( ,"ô óðëä úéöéö ìò åðúðåúìëú ìéú ."åæç åùøéô"ì 
)ì úåçðîç ,à( ,ù'óðëä'  - óðëä ïéîî åùåøéô ,ø"ïáì ì. áåúëä úðååëåàåä  ,

 åðúéù íéðáìä íéèåçä ìò'úìëú ìéúô'. úéöéöá íéðéî éðù åàöîð , úìëú
ïáìå. 

á.  ú úéöéöá ìéèäíäî ãçà òø÷ðå ïáìå úìëèòî  ,øùëà. 
íàíàíàíàïáì ìéèî úìëú åì ïéà ,äìéçúá åìéôàå  .ïáì åì ïéàéèé àì úìëú ì, ùéå 

úìëú ìéèéù íéøîåà åãçà ïéîá íâ àöåé , úéöéö úååöî ø÷éòù àìà
íäéðùá ,÷ø íéé÷îäåäîìù äååöî íéé÷ àì íäî ãçà  ,íéúùä ïî úçà àìà .

íéðéî éðù ïúìéçúî äéä àì íàù íéøîåà ùéå ,ìåñô . ïéàù ïîæáù àìà
ïáìá ïðáøãî äùòé éåöî úìëúäá. 

                                                 
àààà....  ב"י' סי(ע "ודיני הגרדומין מבוארים בשו ).ד"א ה"פ(ם "רמב). ב"מנחות לח ע(' גמ.(  
áááá....   פסקו ) להלן(רוב הראשונים , האם תכלת ולבן מעכבין זה את זה) א"ות לח עמנח(נחלקו רבי ורבנן בגמרא

, אבל תכלת בלא לבן פסול, דרק לבן בלא תכלת כשר) ד"א ה"פ(ם "אמנם דעת הרמב. כרבנן דאין מעכבין
וכבר האריכו הרבה לבאר , הוא רק לכריכות הענף אבל לא לענף עצמוודעתו שמציאות התכלת בציצית 

י "א קמא הוא רש"י). א"דף פח ע(ג "מ לרס"פ על סה"הגרי' ובחי) ג"ס' ט' סי( ערוך השולחן ועיין, שיטתו
מה שכתוב דילבש ). ר"א לדה"ן שבת יב ע"והמשך דבריו הועתקו מהמובא בשמו ברמב, א"מנחות לח ע(

ן "רמבמדברי ה, ס ציצית"ק בפירוש ארגמן עמ"והעיר עליו הגרח ).ציצית' ריש הל(ג "זהו מהפמ, מדרבנן
ואלו הראשונים שפסקו דאין ואלו הראשונים שפסקו דאין ואלו הראשונים שפסקו דאין ואלו הראשונים שפסקו דאין [ .ע"וצ, ל"ע ממצות ציצית מטעם הנ"ה היה פוטר א"שהעיד דכל ימיו של הרז

רבנו ). ה התכלת"א ד"מנחות לח ע(' תוס. )ו' סי(ש "רא). ציצית' הל(ף "רי. ל"ם הנ"י והרמב"רש: : : : מעכבותמעכבותמעכבותמעכבות
רבנו ). ר"א לדה"מלחמות שבת יב ע(ן "רמב). עשין כו(ג "סמ). קלז' סי(ש "ריב). ציצית' הל(ישעיה הראשון 

 ).שסא' ציצית סי' הל(רוקח ). ציצית' ריש הל(מרדכי ) ב"שבת כה ע(מאירי ). ג"ט ח"אדם זי(ירוחם 
' י חי"ע  ז עפ"מ(ג "רס). ש"ה עי"הביאו הרז(ג "בה). ב"שבת יא ע(ה "הרז ::::הראשונים שפסקו דמעכבותהראשונים שפסקו דמעכבותהראשונים שפסקו דמעכבותהראשונים שפסקו דמעכבות

ציצית ' ס. )רכד' תמים דעים סי(ד "הראב). לח, במדבר טו(חיי רבנו ב). הלכות ציצית(העיטור  בעל). פ"הגרי
   .]ותכלת
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â.  é÷ã äî íàä íé÷ñåôä å÷ìçð"ù ìù ïîæá à÷åã àåä úáëòî úìëúä ïéàïéà 
úìëú ,äå"ñðåà ìë ä ,úìëú ùéù ïîæá íâù åàäøùë ãáìá ïáì ìù úéöéö  

úéöéöìâ. 
ã.  úàöì øåñàúáùá äúëìäë úöéåöî äðéàù úéìèá  ,éåùî íåùî . íàå

øúåî äúëìäë úöéåöî ,éåöî úìëúä äéä àìù ïîæá åìéôàåäã ,øäîå" í
âøåáðèåøî ìî åîöò ìò øéîçî äéäèá êìé"úáùá ÷. 

ä.  ìéèäì ùé úìëú ïéìéèî ïéàù íå÷îá óà ,åããåâúú àì íåùî ïéùùåç ïéàåä. 
å.  'ë äðéà úìëúäïåæìçä ïî àìà äøù ,äìåñô ïåæìçä ïî àìù àéáä'å ) àúôñåú

ô úåçðî"ä è"å   .( àø÷ðä ïéîäî àéä äøåú äøîàù úìëúäù íé÷ñåôä åáúë

                                                 
ââââ....  דקעבר על מצות ציצית"על הלובש ציצית בקלא אילן נקרא ) ה שתולה"ב ד"ב סא ע"ב(' ראה לשון התוס" ,

כתב דמי שיש לו תכלת ואין ) י"ר' ג עמ"ח(ובערוגת הבושם הקדמון ) פ"ש בהגרי"מע ז עי(ג "הרסנ דעת "וכ
כתב דתכלת בציצית הוא ) פ התכלת"ר(א "אמנם ברשב. ע ומכין אותו מכת מרדות" חשיב כמבטל ממטיל

' סי(ט "ע בזה מה שהאריכו בקדושת יו"וע, מ"לכתחילה ולמה' למצוה בעלמא וציצית בלבן בלבד הוא אפי
ת ישועות "ובשו) ב"מ סא ע"ב(י "ז כתב הפנ"וכעי, להוכיח כן מהראשונים) פ התכלת"ר(ובישר וטוב ) לה

ועיין מה שדחה , א קמא לאסור"מ שם דדעתו ודאי כהי"במו) לב' סי(וראה בשאגת אריה ). יא' ח סי"או(יעקב 
ורק , כנפות מחייב תכלת ולבן' שמשמע דעתו דעצם הד, ק שם בדבריו"ודו) ב"כג סק' מנחות סי(י "הקה

ורק מצד , תכלת אינו כלל מצד הבגדל חיוב "הנ' א וכו"אבל להרשב. פ לבן משלא יקיים שניהם"דעדיף עכ
. משני מינים' לבן וא' מ ביניהם אם מותר ללבוש ציצית א"ונפק, )ב"עיין מנחות מג ע(פשיעה בקיום מצוה 

אמנם לפי דברי . ל שלא יקנה לאחר כפי שנהגו רבים"ל נראה לפי טעמו הנ"ומיהו היכא שכבר לובש כנ
  .ר פשוט שצריך להקנות"א ושא"השאג

ãããã....  הנוסח בתחלה הוא ). ע שם"על השו(ם בדעת תורה "ומהרש). ציצית' ריש הל(ג "ועיין פמ). ב"יג ס' סי(ע "שו
  ).יד, שלח' פ(ממדרש אגדה 

ääää....   מחמירין אין בהם דצד ה, א והרבה פוסקים"וכתב שם שדעת הרשב). לרב מראדזין(עיין בארוכה בעין התכלת
דאין איסור לא תתגודדו , ש להוסיף על דבריווי .ש"עי.  והביא שם עוד הרבה צדדים,משום לא תתגודדו

  ).י"מ שפסק הב"וכ, א"יבמות יד ע(במקום שיש שני בתי דינים בעיר אחת 
åååå....  שכל כחול העומד , )ם"הרמב' י למועד לד"הקדמת תפא( שכתבו ישישישיש.   ל ובראשונים"כ במקומות רבים בחז"וכ

ומהראשונים שנביא להלן . וקא או כל חלזוןיש שדנו האם בעינן חלזון מסוים דו. ג מהרבה מקומות"וצע. כשר
  .א כשר"משמע שדוקא המין פורפור
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òìá" æ'øåôøåô"à'æ. ]úéøáòá :ïåîâøà.[   úìëúìæøá úöîåçî äéåùòä ïéæãàøã ç ,
úéöéöì äìåñô . úòùî åéìò øáåòåäãâáá äééìúè. 

æ.  úìëúá ïéáéç íéãâáä ìë ,íéúùôå øîö à÷åã åàìåé. 
ç.  ïúùô ãâáá úéöéö ìéèäì øúåî äøåúä ïî , àìà äàá úìëúä ïéàù åìéôàå

øîöä ïî ,íééàìë íåùî úøúåîå .ìéèé àìù åøæâ ìáà , äìéìá äðùáìé àîù
áî àöîðåì ìè"äååöî íå÷îá àìù ú . ïúùôî ïáì íà íéðåùàøä å÷ìçðå

ìéèé ,úéöéöî äîù ìèáù åààé. 
è.  úéöéöá ìëúñäì äùò úååöî , äá øëæðùëå ãåáëä àñëì äîåã úìëúäù éôì

ç øåáòìî òðîð"äéìò áùåéä ïåöø ìò åáé. 
é.  ïáì ÷ø åá ùéù úéìèá óèòúîäù íéøîåà ùé ,êøáé ," óèòúäìÀaÀaÀaÀaúéöéö "

)ååùá"à.(úáå  êøáé úìë"ÇaÇaÇaÇaúéöéö) "úôá"ç .( êøáî íìåòìù íéøîåà ùéå
"ÅaÅaÅaÅaúéöéö) "úôá"ç(âé.    

                                                 
ææææ....  החוות יאיר .)ערך פורפירא(מוסף הערוך ). ט"פע(א הרופא "שלטי הגיבורים לר). כה' ברכות סי(ה "ראבי 

תורה תמימה , כ כמה בתראי"וכ). [ק יז"תא ס' סי(תועפות ראם על היראים ). ב"יח סק' במקור חיים סי(
) ז, ט"דברים פ(העץ יוסף על המדרש רבה ' פי. ר על התנחומאעש באב"הגהות מהר). ק קיח"מדבר ה טו סב(

אך כתב שהתכלת המוזכרת בספרי העמים , במפורשלא כתב את שמו ) ד"ם פימטפחת סופר(ץ "היעב]. ועוד
) ב, שמות כח(ן "והרמב) ש היטב"א עי"שבת כו ע(י "רש. היא אותה התכלת של ישראל) שהיא פורפורא(

דהמלכים לבשו ] ה"מספרי או[וכידוע . ה היא אותה של ישראל"כתבו דהתכלת ששימשה את מלכי או
  ].וכן בקבצים שונים, כליל תכלת, לולאות תכלת, והם בספרי התכלת [.ל"וכן ראיות רבות ואכמ. א"פורפור

çççç....  היה נשרף לגמרי בחום שבו , בדכ הדם אם היה ל"כמו. הדם שבתרכיב אינו העיקר והעיקר הוא חומצת הברזל
שנהיה כחול גם ללא , כ הגוון הכחול שבתכלת הוא מחומצת הברזל"כמו).  מעלות900(התרכיב את מבשלים 

קידו בתרכיב הוא לגרום לצבע תפ. ואין בו אף מרכיבים כימיים כחולים, הוא שחור, הדם בעצמו. הוספת הדם
לולאות תכלת ( יועיל דם מכל בעל חי ולא דוקא מדיונון ולזה, היה בלא דםאשר  היטב בבגד יותר מהקלטל

  ).ועוד
èèèè....  ם בדיונון אינ. ל על חלזון התכלת"ם רבים שהזכירו חזיכ דבר"כמו. ל שהזכירו הפוסקים"א הנ"אינו פורפור

אין שינוי בדם בין אם פוצעים אותו בחייו לבין אם פוצעים . אין צבעו מתקיים.  אינו בעל קונכייה,ביניהם[
ה "למה לי דכתב רחמנא יציאת מצרים גבי ציצית אמר הקב, )ב"מ סא ע"ב(' ובגמ]. ועוד. לאחר מיתתואותו 

אני הוא שעתיד ליפרע ממי שתולה , אני הוא שהבחנתי במצרים בין טיפה של בכור לטיפה שאינה של בכור
כתב רחמנא , יציתג שעובר על מצוות צ"שאע) ה שתולה"ד(' וכתבו תוס. קלא אילן בבגדו ואומר תכלת הוא

  .לעבור עליו משעת תלייה
éééé....  ופשוט, ק בתשובה"הגרח.  

àéàéàéàé....  הגזירה היא שמא יעשה ציצית ) א' ציצית סי(ש " הראלדעתלדעתלדעתלדעת).   ז"ג ה"פ(ם "רמב). ב"א וע"מנחות מ ע(' גמ
י "רש( הראשונים האם יטיל לבן ונחלקוונחלקוונחלקוונחלקו.   שהרי המיוחדת ליום מותרת אף בלילה לדעתו, מיוחדת ללילה

יש שכתבו דבזמן שלא ). ר"א לדה"ב ודף יב ע"ה ומלחמות שבת יא ע"רז. ש שם"ראף ו"רי. ת שםמנחו' ותוס
  ).ח"ש כלל ב ס"ת הרא"ע שו"ע (כיון דליכא גזירה מותר ודאי, כלתהיה ת

áéáéáéáé....  וכתב . מנוהו לעשה, )כח' סי(ק "והסמ, )בזוהר הרקיע(ץ "הרשב). א"ב ודף מד ע"מנחות מג ע(' עיין בגמ
ט "שוח, ד"פיא "רפ משנת "ע (ובמדרשובמדרשובמדרשובמדרש.   דשייך כשיש דווקא שני מינים). ב"צית שער ב חשער הצי(העיטור 

אלא שיהיו , לא יהו סבורין שמא תכלת הם לובשין, אם לובשין ציצית ותכלת, )ש תהילים תתמא"ילקו, צ"סופ
 זמן שאנו שכל, ה על התכלת"לפיכך ציוונו הקב. 'מסתכלין באותה ציצית כאילו שכינה שרויה עליהם וכו

  .ל"עכ, כאילו אנו רואין פני שכינה וכאילו עסוקין בכל המצוות, רואין אותה
âéâéâéâé....  ק "ס(במשנה ברורה ). שם(ז "פ הגר"וכ) ד"שם סק(ח "א בתרא הוא הב"וי). א"ח ס' סי(א קמא הוא הלבוש "י

  .בזמנוח משום דלא נגע לדינא "ושמא לא כתב דתכלת בפת. ולא חילק בין תכלת ללבן, א"כתב בשוו )י
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àé.   êøáì ïéà íéðéî éðù äá ùéù úéìè ìò íâ"öî ìòååååååååÉúéöéö ú) "ì'íéáø ( , åîë
ïë áúëù éî ,öî éøäùïä úçà äåãé. 

áé.  ïáìä ïî úìëúä éèåç ãéøôäì êéøö .øâä úòãìå" èåç ìë ãéøôäì íâ êéøö à
åîöò éðôá ,ùåøéáçá ãçà ïéëáåñî åéäé àì . úéöéöä éèåç íàù øùôàå

íäéìò êøáì ïéà åøéáçá ãçà ïéëáåñî .äëøá íãå÷ íãéøôé äìéçúëìååè. 
 

 

  

                                                 
ãéãéãéãé....   צה' עמ(ראה ספר התכלת , בענין שתכלת ולבן מצוה אחת). 'לקראת סוף פרט ה(פתיל תכלת.(  
åèåèåèåè....  ר " מהגשמעתישמעתישמעתישמעתי. כתב דפשיטא שאין מעכב) ט"ג סק' סי(א "ובחזו ).ק יח"ב ס"ז ובמ"ח ס' סי(ל "ב וביה"מ

 .תכלת מן הלבןלהפריד חוטי ה, דאין נראה לאסור משום בורר בשבת, )ס מאור השבת"בעמח(משה יאדלער 
  ].ורוצה להצניע חוט התכלת, היינו כשאין מסובכין[
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á ÷øô  

äøéù÷ä øãñäøéù÷ä øãñäøéù÷ä øãñäøéù÷ä øãñ 

        
àààà....  ç÷åìæèèåç äùìù úìëú ãçàå ïáì éæé .ðùå ïáì íéðù íéøîåà ùéåúìëú íéçé .

úìëú åéöçå ïáì åéöç ãçàå ïáì äùìù íéøîåà ùéåèé.  
áááá....  ã÷äì äåöîäìéçú óðëá åáçåúìå úìëúì ïáì íé , ïáìì úìëú íéã÷ä íàå

àöé ,äåöî øñéçù àìà .êéøö ïéàù íéøîåà ùéåë . 

ââââ....  ôò úåëéøëä øãñé"øâä ã"ààë )åùì åøåàéáá" òéñ 'è 'òøìå"åãäî î"ëø ñçðô á"ò ç"á( :
úìëú àéìåçå ïáì àéìåç êøåë ,åëå úìëúå ïáì 'ïáìá íééñîåáë . àì úçåôä

                                                 
æèæèæèæè....  ויש ). בכנף איש יהודי .א טבגר במאמרו הנדפס בישורון"הגר(א יש שהכריעו כדעה הראשונה "בדעת הגר

המקורות ). ל' א ומנהגיו סי"הלכות הגר(ויש שהסתפק ). סד' ח עמ"והיה לכם לציצית התשס(כדעה השלישית 
ספרא דצניעותא ). ב"ב פנחס רכח ע"מ מהדו"רע(יהל אור ) ס יב"רי(ע "הם ביאורו בשו, ןא בעני"מהגר

   ).ה"פ(
æéæéæéæé....   חכמי לוניל ). ב"יבמות ד ע(וכתבו כן גם המאירי ). ו"ציצית ה' א מהל"פ ("ד"דעת הראב"דעה זו מכונית

  ).ערך תכלת(ח "ערוך בשם ר). ציצית' הל(ז "ריא). ם"בשאלתם לרמב(
çéçéçéçé....   ת "ר). שם(י "רש). ב"מנחות מא ע(ה "כ רגמ"וכ). ה התכלת"א ד"מנחות לח ע" ('דעת התוס"דעה זו מכונית

) פראג(ת "שו( ם מרוטנבורג"מהר). ג עשה כו בדין גרדומין"עיין סמ(י "ר). ה אלא"ב ד"מנחות לח ע' תוס(
פ "ר(מרדכי . )קסט' ג עמ"נתיב יט ח(רבינו ירוחם ). יא' סי(טור ). ו' סי(ש "הרא). ש"תמד עי' ד סי"ח

רבינו ). ב"ברכות ט ע(רבינו פרץ ' תוס). מצוה לא(ק "סמ). ציצית' הל(עיטור ). תא' סי(יראים ). התכלת
). ב"יבמות ד ע(א "רשב). ציצית' הל(נימוקי יוסף ). הלכות ציצית(ד "פסקי רי). ציצית' הל (ונילליהונתן מ
במדבר (ן תובתרגום יונ]. ע"תש, היה לכם לציציתו, מתוך מאמרו של הרב ישראל כהן). [התכלת' פ(האגודה 

  . א בכמה מדרשים"וכ' דלא כתוס, אחדאחדאחדאחדכתב להדיא חוט ) טו
èéèéèéèé....  וכן דעת ). לח, במדבר טו(א במדרש הגדול "וכ). ב"שבת כה ע(רבינו פרחיה ). ו"ציצית ה' א מהל"פ(ם "הרמב

שבע מחוטי הציצית הם נגד דבר מ ש"ל הוזכר בכ" בחז).ח בארוכה"עיין והיה לכם לציצית תשס(המקובלים 
  ).פ שלח' ועיין משך חכמה סי, והשמיני כנגד דבר אחר, מסוים

ëëëë....  זהו דעת , ויש אומרים. י"ברש) א"ק מנחות לח ע"שטמ(אחרות ' חיצוניות ותוס' א הבנת תוסידעה ראשונה ה
  .ב"וצ. צ"י למסקנת הסוגיא א" ויתכן שגם לרש.עצמם

àëàëàëàë....  א המכריע שהרי בתראה הוא ורב תוקפי"בפנים כתבנו את דעת הגרו. א לקיים את כל השיטות"פשוט שא' .
, .äøòääøòääøòääøòä : : : :úåòãä ìë úà áåúëì åðìãúùä , ì êàíéáøä äòåîùä éìòá ìë úà à[   .את שאר הדעות כתבנו בהערות

íàöîúå  úìëúä øôñáå÷àø äãåäé áøä ìù åøîàîá.[  

áëáëáëáë....  א "וי. לפנינו הוא בחוליות.  מסיים בלבןכשהוא מתחיל מתחיל בלבן וכשהוא מסיים, )א"מנחות לט ע(' בגמ
 ישנהישנהישנהישנה   ).ז"הא "ד פ"ם והראב"ת הרמבדע(ומסיים בלבן ' וכו, בתכלת, כריכה בלבן, שמדובר על הכריכות

או לבן תכלת לבן תכלת ). ם שם"רמב(וכל האמצע תכלת , האם רק ההתחלה והסיום בלבן, מחלוקת נוספת
יש אומרים שרק הכריכה הראשונה , כריכות שבתוך החוליותל שמדובר על ה"את). ד שם"ראב(לבן ' וכו

 ).ש"ד עי"ראב(א שהראשון והאחרון שבכל חוליא "וי). ם שם"רמב(שבחוליא החוליא והאחרונה שבאחרונה 
âëâëâëâë....  הובא בפנים(' ש בגמ"ומ). ד שם"ראב(כות שבתוך כל חוליא יא דמיירי על מספר הכר"וי). שם(' לשון הגמ( ,

והכוונה לשלוש התכלת , מדובר בבעלת שבע כריכות, "כדי שיכרוך וישנה וישלש, וכמה שיעור חוליא"
 .שביניהם

ãëãëãëãë....  עיין הערה קודמת). שם(' גמ. 
äëäëäëäë....   הוא כמוזכר ' ובשל ז[ ,והאחרונה ארבע, ]ג"בשל י[ויש אומרים שכל החוליות יהיו שלוש בין קשר לקשר

ושאר , ]'ז בשל[רונות יהיו כל אחת מהם בין קשר לקשר חא שאחת ראשונה ושתים א"וי). החינוך(] למעלה
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òáùî úåçôé ,îäåäøùò ùåìù ìò óéñåé àì óéñåâë .àéìåç øåòéù äîëå , éãë
ùìùéå äðùéå êåøëéùãë. 

ãããã....  íéøù÷ äùîç øùå÷å .óðëì êåîñ äðåùàø .ìéãâì êåîñ äðåøçà . äëéøöå
 äðåøçàä àéìåç)äðáìä( ,øù÷ì øù÷ ïéá äãáì äéäúù .úåéìåçä øàùå ,

áë åéäé úåéìåç òáù ìù úéöéöøù÷ì øù÷ ïéá íéðù ì .ù ìù úéöéöáå ùåì
äøùò ,øù÷ì øù÷ ïéá òáøà ìë åéäéäë. 

ääää....   òáùî úåçôé àì úçåôä]úåéìåç [íéòé÷ø äòáù ãâðë , ìò óéñåé àì óéñåîäå
 ãâðë äøùò ùåìù íäéðéáù ïéøéåà äùùå ïéòé÷ø äòáù)èì úåçðî ,à.( êëéôì 

äøùò ùåìù åà òáù åà àìà äùòé àì ,óéñåé àìå úåçôé àì ìáà , éøäù
ë àìå äæ ãâðë àì åðéàäæ ãâðåë. 

åååå....  äøùò ùåìù ìùî úåéìåç òáù ìù úéöéöá ïåøñç ïéàã äàøðæë. 
ææææ....  ìåôë øù÷ àåä øù÷ ìëçë. 
çççç....  òà"ïáìá äðåùàø àéìåç ìéçúäì äååöîù ô ,ùë úìëúá ìéçúä íàøèë. 
èèèè....  ùçéë úéìèî úìëúä éèåç øéúî äùãç úéìè ç÷åìå úéöéöä ïùééúîëù 

äðùéä ,øúåîù äàøðåì .íéøåñàä íéðôåàá äæá øäæéì ùé ìáà, úéìèì åðééä 
àáåéç øá åðéà ìù ,íé÷ñåôä úåòã éôì ïðáøã íéðéî øàù ìù úéìèì åà , ïëå

é"úéöéöä ïî í÷úðé àìå úåëéøëäå íéøù÷ä ìë øéúäì êéøöù ààì. 

        

                                                                                                                                                                
א שחמישה קשרים זהו רק "וי). א"י מנחות לט ע"רש] (ג היאך"ע בי"וצ[הארבע יהיו יחד בין קשר לקשר 

היה שא שבזמן "וי). ציצית' האשכול הל(אבל בזמן שיש תכלת קושר על כל חוליא , בזמן שאין התכלת מצוי
א שקושר רק סמוך לכנף " וי,)ד"פ' ה עמ"ז ח"ת רדב"שו (רים כנגד שבעה רקיעיםתכלת היו עושין שבעה קש

' הנאמר בגמ, ]ם"חוץ מדעת הרמב[ל "לכל הדעות הנ). ם שם"רמב(ובשאר מרחיק מעט בין חוליא לחוליא 
  ).ה לא"א תוד"שם לט ע(היינו על כל לבן ותכלת , שצריך לקשור על כל חוליא וחוליא) ב"מנחות לח ע(

  
  
  
åëåëåëåë....  ומרה"א ד"פסחים קד ע(' וסת (.  
æëæëæëæë....  מצא חכם מטיל ציצית בשבע ומיד יצא לשוק ... רב כהנא אמרה לו אשתו תצא לשוק ותמצא לנו רב מובהק

אר את הציצית בעלת שלוש עשרה בי) ב"מ פנחס רכח ע"רע, יהל אור (א"הגר). רנב' מ עמ"או(חוליות 
  .שבע חוליותוכנראה ישנו סוד אחר לציצית בעלת . י הסוד"חוליות עפ

çëçëçëçë....  ד"יא סי' סי(ע "שו.(  
èëèëèëèë....  א"מנחות לח ע(ק "שטמ.( 
ìììì....  ונראה דהכא כיון שדמיה , ן אחרים נכון שלא להסירדכשמצויין לו חוטי) ב"טו סק' סי(ב "ואף שכתב המשנ

  .ל כמי שאין מצוי"יקרין הו
àìàìàìàì....   ג,  אק" טו ס'ב סי"מ(והחיי אדם מיקל בזה(.  
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â ÷øô  
äòéáöä øãñäòéáöä øãñäòéáöä øãñäòéáöä øãñ        

        
àààà....  åééçá ïåæìçä úà òåöôì óéãò ,ìåìöå óå÷ù åòáö àäéù , àåä åúåîá éøäù

ëòîåòáö úà øé .îå"äåòöô àì íà íâ îåééçá å , òåáöì ÷çåãá øùôà
åîãááì. 

áááá....  åúåéç íã åðéà ïéòáåö åáù íãä , àìà òáöíå÷î äæéàá åá ã÷ôåîäâì. 
ââââ....  úù÷ä éòáöë óìçúî òáöä ïååâãì ,ìåâñ àåäùëå , íåéä ãâðë åãéîòäì ùé

]øã äàøð"ùîùä ì[ ,úìëú òáöì êôåäåäì. 
ãããã....  øîöá àìà úìëú ïéòáåö ïéàåì . êë øçàå øîö úæéâ åòáö íðîæáù åðéöî

èåúåà åå ,øùë éååè øîö òáåöä óàã áúëù éî ùéå .àøåéäúçãð åúéæì. 
ääää....  äëéøö äéååèá äîùìäù áúëù éî ùéúìëú íùì úåéäì  , ÷ø ìéòåî àìå

úéöéö íùìçì. 
åååå....   äòéáöä éðôì øîöä úà ñáëì êéøö ãòé÷ð äéäéùèì. 
ææææ....  äøåéì íéðîîñ íéñéðëî,äôé èì÷ð åðéà åãáì íãäù éôì åäæå , äøåú äìé÷ä

éðîîñ ñéðëäìäôé èì÷éù íî.ïéñéðëî ïéàù íéøîåà ùéå àî . ñéðëäì åâäðå

                                                 
áìáìáìáì....  כ המדרש " וכ).בהקדמה" (תפוחי זהב"ב הקבלה י"עפכ " כ-"שקוף). "ש" עיי" בדברי רא "שבת עה ע(' גמ

'  הרי כבר בתוס,"דם חלזון" נזכר )ב" עמנחות מב(' ג שבגמ"ואע. שהתכלת דומיה לספיר) ד"א פי"משנת ר(
כ אינו דומה לשאר "וא, רק דם  המופקד בו ראוי לצביעהאין הצביעה בדם ואיתא ש) ה  כי"א ד"שבת עה ע(

ונראה שהטעם שקראו לזה דם הוא משום שלא רצו לשנות ). ג"א ה"המקדש פכלי ' עיין אבן האזל הל. (הדם
מובן אחר שרואים בשרידים , ה"ומצאתי מי שכתב דמה שנקרא דם חלזון בצביעה החיצונית דאו [מהמקובל

כמו בשבת עה (ולא דם " צבע"מ פעמים שקראו לזה "ומ. ]ונבדק שהוא דם חלזון, שנשארו צבע זהה לדם
  ).א"ע

âìâìâìâì....  ה כי"א ד"ה עבת עש(' תוס.(  
ãìãìãìãì....   חומר נוזלי המתערב בתוך עצמו חייב להיות אחיד-איתא שהתכלת דומה לקשת) ד"א פי"משנת ר(במדרש  ,

  .ונראה שהכוונה שמתחלף בזמן וכמו שהוא במציאות
äìäìäìäì....  הוא סגול" דם החלזון שבו צובעין"כתב ש) ב"יח סק' מקור חיים סי(החוות יאיר ). ב"תרומה קמט ע(ק "זוה ,

  .ל"ק הנ"כ כיון לזוה"וא.  הוא כחולכתב שהצבע שבבגד) ב"ל ס"ט קיה' סי(א "ובמקו
åìåìåìåì....  ב "ם פ"רמב(רחל בת עז צמרה פסול לתכלת . פסולי צמר בציצית) יא' סי(ע "ראה בשו). ב"יבמות ד ע(' גמ

  ).א"ה
æìæìæìæì....   ואף . ["וטווה על יריכו תכלת לציצית) "א"יט ע(ק "במו". והצובעו והטווהו... זהגוז) "ב"פרק ז מ(בשבת

חזינן דצבעו )]. א"תקמה בשם הג' י סי"עיין ב(א שהוא דווקא "כאן י, שפעמים כל החוטים נקראים תכלת
. שהצביעה אחר הטוויה, שחצי חוט תכלת) ו"א ה"פ(ם "ר מרדזין הוכיח משיטת הרמב"האדמו. קודם הטוויה

 אחד מקצתו תכלת ומקצתו יש לו לטוות חוט, כתב) בתשובה המובאת במגדל עוז שם(ם בעצמו "אך הרמב
ד שאף "והיינו לדעת מ. ולא פסלו את כל היורה לצורך חוט אחד, כ נראה שצבעו גיזה שלמה"כמו. ל"עכ, לבן

  ).ראה להלן(אם הטעימה היתה לשמה פוסלת 
çìçìçìçì....   ט"התשס(עיין בארוכה והיה לכם לציצית.(  
èìèìèìèì....  ב"ב ה"פ(ם "רמב). ב"מנחות מב ע(י "רש.(  
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ïååâá äìåòô íåù íäì ïéàù íéðîîñ ,øîöá íéèì÷ð íðéà íâå , àìà ÷ø
ãâáì òáöä ïéá íéøáçî ,íäéðù éãé úàöìáî. 

çççç....  íéðîîñ ñéðëäì ùéù íéøîåàì ,íä ïéî äæéà áëòî ïéàù äàøðâî . ùé
ù íéøîåàìåñô íéðîîñ àìá òáö íàãî. 

èèèè....  éáöä äëéøöäîùì àäúù äò ,äìåñô äîùì àìù äòáö íàåäî . êéøöå
òáåöù ùåøéôá øîàéùúéöéö íùì  ,ìåñô íúñá ìáàåî . ÷ôúñäì ùéå

äîùì úåùòéäì äëéøö äòéáöì äðëää íâ íàäæî. 
éééé....   äîòè)äáéè ÷åãáì øîö èòî äá òáö(,ñô äì .]åöà"ù ììåñô åîöò øîöä 

äîùì àìù òáöðù.[ì äîéòèá ïåéë åìéôàå öî íùìåñô úéöéö úåçî . ùéå
øîåàäøåéä øàùì úìñåô äîùì äòéáö íâù íéèî. 

àéàéàéàé....  äáéè ÷åãáé ãöéë àìàå ,êåî åá òáöéå øçà éìëá íéùéå òáöäî èòî ç÷é .
]äòéáöä äúìò êàéä ÷åãáéå .[éìëì ÷øåæå ,òáöä úà êôåùå ,êåîä óøåùå ,

                                                                                                                                                                
îîîî....  ק "רד). א" ציצית פ'ן חפני בהלש ב"ר(הגאונים ). ב"ב ה"פ(ם "רמב). סממניםה ו"ב ד"מנחות מב ע(' תוס

  ).ק"ריש מהדו(הטעם הוא מהנודע ביהודה . ש"עי) ציצית' הל(ג "סמ). לח, במדבר טו(
àîàîàîàî....  ב"שבת מט ע(אמנם לגבי סממני המשכן . הם לנקות הצמר'  כתב שהסממנים שבגמ).ב"מנחות מב ע(י "רש (

ז "וכוונתו רק שאי, ל דלא פליג שמכניסין סממנים"ובפשיטות י). א"ש עוד עג ע"ועי. (כתב שהם לצבוע תכלת
  . במנחות' כוונת הגמ

áîáîáîáî....  דהא רק זהו תפקיד הסממנים שמשתמשים בהם היום, ואין נראה שיפסל רק מחמת שצבוע יותר מעולה.  
âîâîâîâî....  ואפילו שהשואל , מניםממנים לא הזכירו כלל מהם רק אמרו ליתן סמ ובס,ל הרבה"שהרי לגבי חלזון פירטו חז

וכיוצא  "הקמוניא" כמו"ונותנים עמו סממנים , )ב"ב ה"פ(ם "מ מלשון הרמב"וכ. שם לא ידע כיצד צובעים
וכן , ם מדרך הצבעין"למד זאת הרמב', שהקימוניא לא הוזכרה בגמ'  ואפי."כדרך שהצבעין עושין" ,"בה

, לפי שכן דרך הצובעין,  סממניןוב שנותניןעם טם שה"ורמז זה הרמב: ל"וז, ם"ל את הרמב"י הנ"פירש הנוב
  .ל"עכ, ומסתמא גם התורה אמרה כן

ãîãîãîãî....   ל"י הנ"פליג על הנובו). קלג' ב סי"ד ח"יו(אגרות משה.  
äîäîäîäî....  אם יכול  שנסתפקו)פ' סי(וזרע אברהם ) נו' סי(ועיין פתחי שערים ). ג"ב ה"פ(ם "רמב). ב"מנחות מב ע(' גמ 

  . כתב לאסור)יא'  סיג"שלה(גיבורים במגן  ו.לצבוע פעם שנית לשמה
åîåîåîåî....   לגבי עשיית )ב"יא סק' סי(ב "אבל המשנ, שם דאפשר שאם מכוון בליבו כשרכתב  ו).ו"ט ס' סי(ערוך השלחן 

  .הציצית כתב דיתכן שאף בדיעבד אין די במחשבה בלבד
æîæîæîæî....   ט"התשס(עיין בארוכה והיה לכם לציצית.(  
çîçîçîçî....  א "שבוכן דעת הר,  דטעימה פוסלת גם ביורה)מצורע אות טו(הקרבן אהרן תב  כ).ה מה"ד(' ותוס). שם(' גמ

  .ותמוה, צה לחלק בין טעימה מהיורה לבין טעימה מהביעתאח ליינר שר"ודלא כר, )םש(
èîèîèîèî....  י"רצה לדחוק ברש)  שםלכותהטי יקולב(ח "והח]. והוא עצמו חלק עליו. [י"ברש) שוםה מ"ד(' כן הבין התוס .

ולפי הטעם שנתבאר . א"ד הגר"וכ, י"ברש' ל כהבנת התוס" הסיק דרוב הראשונים סבקובץ והיה לכם לציצית
א "ולטעם הרשב. [מ לשם מה נצבע"אין נפק, א שהצביעה הראשונה נוטלת את עיקר הצבע"יוחס להרשבבמ

  ]].ז"א לעמוד ע"ל שא"ונ. [שאם רואה שלא נפגם כשר) ר"רח(יש שכתבו 
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äîùì òáöð àì éøäùð .ìåñôä òáöäî èòî äøåéì ìôð ,åéä ìëì ìñåôäø, 
ìåèéá ìéòåî ïéàåàð. 

áéáéáéáé....  éäáä úâøã ÷åéãá úåáø úåøãâä íé÷ñåôä åáúëïååâá úåøáð . áúëù éî ùéå
öîì åäæãøçáåîä ïî äå ,àåà óà÷ååã íäéøáã í ,ò" íìåë éãé úàöì î
ääë òáöé ,äðî íéúàî ììëá éøäù .ìéå"åéøáãá òâð. 

âéâéâéâé....   äùòð ïùéúî úìëúä èåçùë ìåçë-íéì äîåã ÷åøé  , åààåìéô îåã ÷åøé ä
éúøëì ,úéöéöì øùë ïééãòù äàøðå .øçáåîä ïî äåöî äæ ïéà ìáàãð. 

                                                 
ðððð....  והצמר הצבוע ראשון , שהטעימה היא דין ולא אפשרותיש שכתבו). שם(ם "רמב). ב"מנחות מב ע(י "ורש' גמ 

, ביעתא נזכר 'גמ ב. מסוים בתכלת וראה בהערות הבאות אם יש דין גוון,לשם נסיוןלאצבעו שיפסל גם אם 
ם שם "עיין במעשה רקח על הרמבאמנם . וקאי אפשר שהוא ד"וראיתי מי שכתב דלרש, י קליפת ביצה"ופרש
  .ם דכ כלי קטן מהני"י יודה בזה להרמב"דרש

àðàðàðàð....  ב בסוגיא"ועיין בטעם הדבר במרומי שדה להנצי, מנו הטעם וכתב שנעלם מ)ו"ט ס' סי(כ הערוך השלחן "כ ,
אמנם . י"כ רוב האחרונים בדעת רש"וכ, )ט"ג פי"ש(ש " להגרשי" ובשער)א"יא ה"ציצית פ(ובאור שמח 

 )שם(ב " והנצי)ה" תודה בליקוחבז(ח "והח, )צו' עמ(המפתח במקורות ' ועיין בס, ם לא הזכיר דין זה"הרמב
  .י"טהרת הקדש בדעת רש' וכן מגיה ומפרש בס, ש ראייתם"ז עי"ם חולק ע"כתבו דנראה שהרמב

áðáðáðáð....  ת דומה תכל). א"סוטה יז ע(י דאינו דומה לרקיע אלא דומה לדומה "ופרש, תכלת דומה לים וים דומה לרקיע
דמות הרקיע הנראית לעין השמש בטהרתו של רקיע ). ב"ם פ"רמב(פתוך מן הכוחל ). ה, ז"ר פי"במ(לרקיע 

מראה דומה למה שנראה ממראה הרקיע שהוא כחול טהור בין הכחול העמוק ). פ"רש' במהדו' הגי' שם ועי(
, " ברקיעקרסים בלולאות ככוכביםנראין ). "לח, י במדבר טו"רש(ירוק ). ד, ם שמות כה"א בהרמב"ר(והלובן 

כחול ). ב"מ סא ע"עיין ב(בלא שינוי כלל , דומה לקלא אילן לגמרי). א"מנחות צט ע(משמע שהיה כהה 
אדום המעורב ). רבנו נתנאל בן ישעיה(והוא יותר בהיר מכחלות הכוחל , ככוחל מראה השמים בראיית העין

י "עפ] (ע האופקצב[הצבע של כל הנראה ממרחק ). ג"היכלי המקדש ' ח מהל"י קורקוס פ"מהר(יפה בכוחל 
המספיק לעובדי השם (כחול זך הדומה לצבע הענן הנדמה לעין שהוא צבע השמים ). לח, ן במדבר טו"רמב

  ).273' ם עמ"א בהרמב"לר
âðâðâðâð....  אלא שמעולם לא , ז צבע נוסף על הצבע המקורי"שהרי אי. יש להעיר על ההנחה שעודף צבע אינה פוסלת

 ובמראה אין[אך הרי מראהו אינו כשר , צבוע בחומר כשראכן יתכן שהוא גם אם כ "כמו. ן צבע כשרהיה כא
 ). ראה הערה הבאה(ומראה פסול פוסל ]. כלל מאתים מנהבשייך 

. וכאן לא נתנו הגדרה]. 'וכו, טרפות, דם הנדה. [ל נתנו גוונים מדויקים לכל דבר הקשור לגוון"חז,  כתבעודעודעודעוד
  . ל שהגדרות הראשונים הם למצוה מן המובחר"ולדבריו צ.  בצבעצ לדייק"כ א"וא
הרי דימו בכל פעם לדברים ,  כשבאו לדמות את הצבע לדבר אחרל בעצמםל בעצמםל בעצמםל בעצמם""""חזחזחזחזשהרי  ,להוסיף בדבריו לללל""""ונונונונ

, ל"וז. וחזינן שגם להם היה התכלת בגוונים שונים ולא דייקו לעשותו דווקא בגוון מסוים. רחוקים זה מזה
דומה ). ב" הא"ירושלמי ברכות פ(דומה לים וים לעשבים ). א"סוטה יז ע(לים וים לרקיע תכלת דומה 

). שם(דומה לקשת ). ד"א פי"משנת ר(דומה לאבן ספיר ). צ"ט תהילים סופ"שוח(לעשבים ועשבים לאילנות 
). ב"ט עעיין ברכות ( קרוב לגוון כרתי .)ו ,לקח טוב אסתר א(דומה לרקיע ). שלח' מדרש אגדה פ(שחור 

כותב ה. [כ ודאי ששינויי בהירות אינם מעכבים"וא. ל אלו ישנם הגדרות לכחול שחור ירוק ועוד"בדברי חז
 )].250' עמ(ל הוא בספר לולאות תכלת "הנ

שכל גוון שנצבע יהיה , שיש שני מראה תכלת כהה ובהיר) ג, שער הגוונים ב(ק "ש הרמ"ל עוד עפמ"ואפש
האומר שבגיזה צבועה ניתן לראות ) ב"בברכות ט ע(י "הוכיח מדעת רש) ב"א מ"ברכות פ(ז "והרמ. כשר

  .ז"ז כתב הרדב" ועי.חלקים בהירים וחלקים כהים משמע שאין מעכב
ãðãðãðãð....  ה "ועיין רגמ). ראה הערה קודמת(' וכדו, לכרתי, לעשבים,  כתבו עליו דומה ליםל במקומות רבים"חז שהרי

, יהם לכובס כיסו את התכלת שלא ישנה את מראה התכלתשאמוראים שמסרו את ציציות) ב"מנחות מא ע(
וכעין כשרות . [אך גוונים אחרים פסולים, ל כשרים גם אם אינו כחול"ונראה שרק הגוונים שהוזכרו בחז

אחר שלא מצאנו , אך זהו תמוה שיפסל מראה בתכלת]. אך בשחור וירוק פסול, האתרוג שכשר בכמה גוונים
, לי ואנוהו-זה א) ב, שמות טו (ש"וכמ, כדי שישאר נאה, ל לא רצו שישתנה"או שהאמוראים הנ. כן מפורש
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ã ÷øô  
úìëúä úåøùëúìëúä úåøùëúìëúä úåøùëúìëúä úåøùë        

àààà....  äçîåîä ïî àìà úç÷éð äðéà úìëúä , äøåéî åà äîùì àìù äòáö àîù
 äîåòè)ìéòì ïééò(,àéä äøùë íà ä÷éãá äì ïéàå äð . äçîåîä òãåé íà

äìåñô äîåòèùå äîùì äëéøöù ,ô ïìéà àì÷ù òãåé åðéàù àìàäìåñ ,
àéä ïìéà àì÷ íà àéä úìëú íà äúåà ïé÷ãåá . åç÷ìù éàãå äçîåî

åðîéä ,ïìéà àì÷á äòåáö úàöîðå ä÷ãáù òøéàå ,â"äìåñô ëåð. 
áááá....  ä÷éãáä àéä ãöéë , àñééá àéáî]óéøö ,íåìà[ ,ìâø éîå ïúìú éî ïá ÷åðéúî íé

 íåé íéòáøà]ì"íåé íéòáøà íäéìò åøáòù à[ , áøòî íäá úìëúä äøåùå
åá ãòø÷ .øùë åòáöá ãîò .åòáö ãøôð ,åá åäôåàå äù÷ øåàù àéáî ,

øùë çáùì äðúùð ,ìåñôå ïìéà àì÷ì äðúùð. 
ùéåùéåùéåùéåíéøîåà ,ïáú àéáî  ,ìâø éîå ìåìáù ìù øéøíåé íéòáøà åöîçúðù íé ,

úòì úòî íäá úìëúä äøåùå .øùë åòáöá ãîò.ääã  , éî ìù ÷öá ïéç÷åì
á åäôåàå ñéøåîì åúåà ïéùôòîù ïéøåòùå .ääã ,ìåñô , ääëå øéçùä íàå

øùëæð. 
ââââ....  ÷åùä ïî úöééåöî úéìè ç÷åìä ,äú÷æçá àéä éøä ìàøùéîçð .éåâä ïî , ïî

äøùë øâúä ,äìåñô èåéãää ïîèð .÷åùá úìëú àöåîä , ïéèåç àöî åìéôà
äìåñô ïé÷ñôåî .äøùë ïéøåæù íàåñ. 

                                                                                                                                                                
דגם בזמנם לא נראה  ו.'עשה לפניו ציצית נאה וכו, התנאה לפניו במצוות) ב"שבת קלג ע (ל"שפירשו חז

  .י שם"וברש,  בין תכלת לכרתי)ב"ט ע(ועיין בברכות , החמירו להחליפו כשמתישן ונעשה ירוק
äðäðäðäð....  ש בן "ציצית לר' הל(בענין חבר כתבו הגאונים ). ד"ב ה"פ(ם "רמב). א"ב ומג ע"מנחות מב ע(י "ורש' גמ

ז לט "ע(ועיין במאירי ). א"ז מ ע"ע(ן " ברז"וכעי. רסמים לאנשי אמת ואמונהשהוא מן המפו, )ט"חפני פ
 ,שגם איפכאשם נראה ' ולפי הגמ. שכתב דחבר בעלמא צריך להיות גם נאמן למכירת תכלת בכשרות, )א"ע

עיין להלן שהלוקח מתגר גוי ,  בתי הצביעה של ימינולגבילגבילגבילגבי  . ]רק שחבר לטהרות ודאי לא שייך בימינו [ב"וצ
שמאחר שהמנהג נראה  ו.ונראה שתגר ישראל לא גרע מתגר גוי. י דתגר לא מרע חזקתיה"ופרש, כשרה

  .ד"טוב יהיה אם ינהג כך גם בניד', ובזמנינו בחותם כשרות מחשש לזיופים וכד
åðåðåðåð....   ונראה . ם"והשני הוא מהרמב, )ה מאי"א ד"מנחות מג ע(' הוא מהתוספוסלת הבדיקה שהמקרה הראשון

ל דגם אם נצבע "ם ס" בדעת הרמב)א"מנחות מג ע(א "ר דהשפ"ו ש.ולא לדינא, דפליגי רק בפרוש ההסוגיא
 )התכ' ת א"שו(ז "אמנם להרדב', י ותוס"וזהו דלא כרש,  צריך בדיקה לידע שהצבע נדבק לצמרי מומחה"ע

  ].יקהואם כן איננו יודעים את הבד, בימינו הבדיקות אינם מדהים אף קלא אילן [.צ בדיקה"ם א"דם להרמב
æðæðæðæð....  אם עמד בעיניו בבדיקה ). ה"ב ה"פ(ם "השנייה היא דעת הרמב). שם(י "הבדיקה הראשונה היא דעת רש

 ).תכה' א' א סי"ח(ז "עיין רדב, השניה
çðçðçðçð....   חלק עליו ופירש דבחזקתה היינו בחזקת המוכר)ס כ"רי( ח"והב[, כשרהשהנימוקי יוסף דבחזקתה וביאר  ,

 דרוב מצויין אצל ציצית מומחין טובי ביאר הישר ו"ולהנ, ] לכשרות כשרה ומוחזק לפסלות פסולהואם מוחזק
  .ביארו באופנים נוספיםובאחרונים . )ה ואין"ב ד"מב ע' ש התוס"וכמ(, הן
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ãããã....  øáçë øáç úùà ,úìëúä ìò úðîàðåàñ .úìëú äá ïéøëåîù øöç , éøä
çá àéäìñôéúù ãò äú÷æáñ .äìåñô íéìòáä åôìçúðâñ . íéøîåà ùéå

÷ãðåôá øáåãîù âøùúìëú íùì àéáäì íéøçåñä íéìéãñ. 
ääää....  åî éøë íéîëç åøîà úìëú)ð íéçñô ,á(àà äëøá ïîéñ ïéàåø ïéàù " ë

äîùì ïé÷ñåò . íàî ÷ø äúåð÷ì ÷ã÷ãì øãäéîåîäç ìò êåîñé àìå 
ä÷éãáä ,åé÷ñòá çéìöéäñ. 

åååå....  ú ãé÷ôîäëéåâä ìöà úì ,æ éøäåäôéìçä àîù äìåñô  .éìëá äúéä íà ,
íúåç êåúá íúåç úåîúåç éðùá íåúç äéäå ,äøùë. øúåî äìéçúëì óàå 

ïë úåùòì .äìåñô ãçà íúåçáåñ. 
ææææ....  íéøîåà ùéåðîî àøé éåâä ïéàù çìåùá åäæù  , ãåò úåàøì ãéúò åðéàù éôì

åîúåç .äøùë ãé÷ôîá ìáà .åøéáçì òéãåîù éåâì øîà íà çìåùá åìéôàå ,
åòéãåä àì åìéôàå øùë .úåîúåç éðùá íâ åòéãåé äìéçúëìå , åøáç ìëåéù

í÷ãåáìæñ. 
çççç....   àøééúî ïéàå åäåðéîàéù øåáñä ãåùç ìàøùéá äæ ìëù íéøîåà ùé

ìçäìóé ,ãçà íúåçá ìéòåî éåâá ìáà .äæ ìò êåîñì ùé ãáòéãáåçñ . 

åùá íéøàåáî íúåç êåúá íúåç éðéã øàù" ò)åé"éñ ã 'çé÷.( 

                                                                                                                                                                
èðèðèðèð....  א דצריך שיאמר הגוי שקנאה "הרמתב כ    ).א"כ ס' סי(ע "שו). ז"ב ה"פ (ם"רמב). ב"מנחות מג ע(' גמ

ז "ועי, אלוהיה סתם ישר, צ שיאמר שקנאה דוקא מנאמן" בשם הלבוש דא)ג"סק(ב "ש במשנ"עיו .מישראל
  .א"ב בדעת הרמ"משכ

ññññ....  ובדעת ). א"ט סי' סי(כ הערוך השלחן "וכ). ז ומגדל עוז"ז ס"בפ(ם אחר שחזר בו בתשובה " דעת הרמבכן
 . הרהאם במופסקין כש) ב"עירובין צו ע(ש "עיין רש, ד"הראב
חולין ' במסעיין  ו    .נקט) שם(' נ לישנא דגמ"א, שנראית דעתו שהיינו דווקא בתכלת) כ' סוף סי(י " הבוכתבוכתבוכתבוכתב

צ טביעות עינא "דא' ש בתוס"ועי[,  סימן או טביעות עיינאצריךד לגבי מי שאבד לו תכלת ומצאה )ב"צה ע(
  .שאף המוצא בשוק כשרה, ל"ונראה דלא איירי באופנים הנ, ]גמור

àñàñàñàñ....  צריכה לקבל על עצמה דברי חברות, ה שנשאת לחבר"עוד שם דאשת עע דהא איתא "וצ). א"ז לט ע"ע(' גמ .
  ). צריכיןה"ב ד"בכורות ל ע(י "ועיין רש

áñáñáñáñ....  קלא שהפסול הוא שימכרו בה ) ב"בבכורות ל ע(י "ועיין פרש". שתחשד"גריס ) שם(ם "וברמב). שם(' גמ
  .אילן בחזקת תכלת

âñâñâñâñ....   טעמיהולאו מ) ז שם"ע(א "כ הריטב"וכ, )י"ט ס' יס(ערוך השלחן.  
ãñãñãñãñ....  ה"ל בשם הרמ"א הנ"ריטב. 
äñäñäñäñ....  ונימוקי יוסף שם וקרן אורה)א"מנחות מג ע(מרא ג . 
åñåñåñåñ....  ג"קיח סק' ד סי"יו(ך "מהש] שהוא לכתחילה[עם הוספה , )ו"ב ה"פ(ם "רמב) ב"א וע"ז לט ע"ע(' גמ.( 
æñæñæñæñ....  ק טו"ס(ך "וש). א"קיח ס' ד סי"יו(ע "שו.( 
çñçñçñçñ....  ב"סק(ז "ועיין ט. הכוונה בחשוד להחליף) ק טז"ס(ך "לדעת הש, בביאור גדר חשוד). שם(ז "א וט"רמ.( 
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ספחספחספחספחננננ  
        לללל""""חזחזחזחז    יייי""""עפעפעפעפ    והתכלתוהתכלתוהתכלתוהתכלת    החלזוןהחלזוןהחלזוןהחלזון    וחייוחייוחייוחיי    מהותמהותמהותמהות    בירורבירורבירורבירור

 והאחרוניםוהאחרוניםוהאחרוניםוהאחרונים    הראשוניםהראשוניםהראשוניםהראשונים    רבותינורבותינורבותינורבותינוו
 

ימי חי בעל הוא התכלת חלזון
סט
 טמא ,

  .עבאכילה האסור

                                                 
èñúáù åë ò"à .äò ò"à .äìéâî å ò"à.ø  äà ãåò

áîø"í,ø "ù ,àøä"òøå ù"éô íéìë á"î á"à. 
î éøéàò âò úáù"á.ø áã"éñ æ 'äôøú) íòèî 

úåèùôä èøôá äæ åðøöé÷.( 
òéáîä"è åúîã÷äá ôì 'äøéù .åöî"ã) áãøä"æ (

éîòè úååöîä à - á .áåð"é àðééðú åà"ç éñ 'â .
úç"ñ åé"ã éî 'òø"å .ìå÷ ìåãâ) øäî"í ïáà áéáç (
éñ 'ñ"ä .ãåòå íéáø] õåç åùî"ú íéîùá ùàø 

)éñ 'ãîø (óééãæäù ò"é äíéìéëùî îé"ù.[ 
éáâì" ïéî øúåîä êéôá "ïééò õáå÷ úåáåùú 

)éøâä"ù áéùéìà (îò 'ãé -çé" .úìëúä "îò '63-
68 .úåàìåì úìëú îò '181-205 .äéäå íëì 

úéöéöì) ñùú"ç (îò 'áì -î .éøôñ úìëúä 
ïéæãàøì îò 'çî -áð îòå 'æñø áôø. 

åôåâ  

 רך עצמו בשרו ,עאקשה כייהקונ בעל הוא
כתולעת

עב
לנחש במעט דמיון עם ,

עג
 ומהד .

שביבשה באשפה החלזונות לשאר
עד
 הוא ,

                                                 
àòùøãîá) åîù"ø àð ,ç ãåòå ë -10 úåîå÷î :(
"ïåæìçë äæä ìëù ïîæ àåäù ìãâ å÷éúøð ìãâ 

åîò ."éøä àåäù ìòá ÷éúøð .ùø"é) íéøáã ç ,ã (
÷éúòî" èîåç ."íéðåùàø íéøçà å÷éúòä 

"ìåìáù ."íâ áòéä"õ åøåãéñá) ô 'úéöéö (ë '
"èîåç ."éøä íúùìùù ãçà .úà íúùìù 

íâøéú ùø"é ì"àöîéì "åãëå ')àø÷éå àé,ì .úáù 
æò ò"á .äâéâç àé ò"à .ò"æ çë ò"à .çïéìå áë÷ 
ò"á .(íåâøúä úéúôøöî :ïåæìç ìòá ÷éúøð.  

ïëå øàåáî àéãäì áîøá"í" :ïåæìç ,àåäå ïéòë 
óãö éåùò ìæøáî ,ïéìòåð åá úà úåúìãä .åúåàå 

óãöä àåä ìòá éç éîéä àø÷ðä ïåæìç) "íéìë 
éô"á î"à ,åãäî 'çôà÷] (åøåáéçáå ë ')úéöéö ô"á 
ä"á" (àåäå âã ."âã êééù éøîâì ìòáá å÷äééëð 

îëå"ù àéãäì áàá"ò) íéìéäú çð,è" :(ìåìáù ,
àåäå úåîãë âã íéîá .["ùé ïééöì åîãàäù"ø 

ïéæãàøî) éøôñ úìëúä ïéæãàøì îò 'æë( ,øáñ êë 
éøîâì êà øæç åá øçàì ùâôðù íò ïåðåéãä äàøå 
åðéàù êë..." íìåà àúùä àëä øçà éúéëæù 

åúåàøì éúéàø...åàìù àðéî áöã àåä) "...íù 
îò 'æî .( 

áòïéøãäðñ àö ò"à ùøá"é .äàìôä ïéëøòáù 
êøò ïåæìç .éò '"úìëúä "îò '34"] úòìåú "

äðååëä øáãì êø ïéãòå .éò 'åî"÷ æè òåñ"á 
øáå"ç.[ 

âòéøôñ úìëúä ïéæãàøì îò 'æë ïééò åúçëåä] ùé 
øéëæäì íéáøù å÷ìç ìò êë àå"ë åðéà çøëåî.[ 

ãòø"ï úáù æ÷ ò"à .éòë"æ áèéø"à) ïéèùãìåâ (
úáù äò ò"à. 
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כסליל מסולסל
עה
 אף על (גופו כללות .

הדג דיוקן כצללית) הפנימי הסלסול
עו
 צבע .

)ירוק כחול (תרכיזנראה  קונכייתו
עז

אך אינו , 

                                                 
äòíéìëá) éô"á î"à (øëæåä" ïåæìç ."äðååëä ìà 

äìúî) íéùøôî .(éøôñá úìëúä ïéæãàøì) îò '
æë (àúéà äðååëäù ìà èøô åôåâî äù÷ :à .

òîùî íéùøôîá àåäù éìë åúåîãá àìå åôåâ .á .
òîùî ðë"ì äðååëäù ìà åúåììë àìå èøôì 

åðîî) éòå"ù îò 'âôø öå"ò ò"æ éàî éðäà ïàë 
éàîìã êéøö ììë (ôò"é ðä"ì äðååëä ìà äìúî 
úåîãá äðáî ïåæìçä åîëå úåòîùî ïåæìç 

úéøáòá äðååëäù ìà úåîã úìñìåñî ïëå øàåáî 
àéãäì êåøòá êøò ïåæìç àåäù ìñìåñî ò"ô 

øåéö éðù ë"é) íéàáåî á"úìëúä "îò '36 .ìéìë 
úìëú îò 'çéù .úåàìåì úìëú îò' 93. íâ ïééò 

êåøòä óñåîá.( 
åòáúåçðî) ãî ò"à" (åúééøá äîåã âãì ."äù÷ 

àìáã"ä ë"î íéáù âã àåä) øâä"à àá"ø íéìë 
ô"é î"à (ïéàå øîåì äðååëäã ìà  åôåâ éèøô ìë

 ìù"âã "ìéâø ãà" ëéøä äééëðå÷ä íìåòì ì"ä 
äîåã âãì àìà äðååëäù ì úéðáú)úøåö( ï÷åéã 

"âã "ìéâø] ùøáå"é éô 'úéðáú åð÷åéã .îâøáå"ä ë '
àéãäì" åúééøá åúøåö .[!"åðééäå úøåöù úéììö 

äééëðå÷ä äéäú úéììöë âã) éò 'èåèøù ìåñìñì 
íò úéììö âã ,úåàìåì úìëú îò '135.( 

æòúåçðîá) ãî ò"à" :(åôåâ äîåã íéì ."íéðåùàøá 
)ùø"é .áîø"í úéöéö ô"á ä"á .âéäðîä îñå"â 

úåëìä úéöéö (ñîáå 'úéöéö") äîåã íéîùì "
êééùù ÷ø ïååâá (îùîò äðååëäù ïååâì.  

àåä úåçðîá àúééøáä" :ú"ø ,íéì äîåã åôåâ ,
 äðù íéòáùì ãçà äìåòå âãì äîåã åúééøáå

ïéø÷é åéîã êëéôì úìëú ïéòáåö åîãáå) ." èøô ìë
åëøòá åðøàéá .(òåãé äéäù æà äùìùë úåðåæìç 

íéòáåö éôìå"æ äðååëä ÷øù ïåæìç íéåñî 
íäéðéáî øùë úìëúì úùìùù íéðîéñä ééùíéë 

÷ø åá] ïåîâøà ää÷ íéöå÷ äéä ãéçéä íäéðéáî 
åòáöù æéëøú ãéçéäå åúéììöù âãë ãéçéäå 
äìòù à 'òì 'äðù) ïîéñä" äìåò "åëå 'êééù ÷ø 
øùëá .åù"ú áãø"æ éñ 'äôøú ,ïééòå ò"æ íåâøúá 
ïúðåé íéøáã âì,èé øáåãîù ïåæìçá øùëä .(

 úìëú åòáö åîãáù ãéçéäå) íéøçàä íééðùä
áöì åùîùíúåçåð ãöî ïîâøà úòé.[(  

הצבע האמיתי ורק הים גורם לו להראות 
כך

עח
.  

åéøáéà  
וגידים תעצמו לו יש

עט
 איברים לו אין אך ,

האטומה קונכייתו את היוצאים
פ
. 

åééç  
חודשים מששה פחות לא חי הוא מטבעו

פא
, 

לגדול ממשיכה קונכייתו גם בהם
פב
.  

åúåàöîéä        

וחיפה צור  בחופי בעיקר חי הוא
פג
 חי אינו .

מתוקים במים
פד
 הים בקרקעית כתקוע הוא .

 הים במי שוחה או שט אינו ,"שורש "עם
 .פההים קרקעית פני על טיותבאי נע רק אלא

                                                 
çòåîãàä çéëåä"ùøî ïéæãàøî ø" é) èô ïéìåç
ò"à (åòáöì íøåâ íéäù .éôìå" øùôàù ïëúé æ

êë äàøð àåä íéá àåäùë ÷øù óéñåäì , ìáà
çøëåî åéðà.  

èòò' äëåøàá úåàìåìá úìëú îò '161-162 
íùá øâä"ç é÷ñáééð÷ èéìù"à .úìëúä ìàøùéá 

ô"ä ñ"ä .éøôñ úìëúä ïéæãàøì îò 'ë"ã ë"å 
]øå÷îä àåä éîìùåøéá úáù ô"à ä"â ,ùé éôù '

øîàðù äéîúá åéøáãå íéäåîú ãåàî .éò '
úåøå÷îá ðä"ì .[ 

ôø"ï úáù ÷"æ ò"à éòë"æ áèéø"à) ïééèùãìåâ (
úáù ò"ä ò"à . 

àôäøå÷î åùðäì ä"ì ,âìíéãéâ éáúåîöòå . 
áôùøãî ëá"î .äàø òä 'ùúéùéì. 
âôò åë úáù"à. êéøàäå áòéä äæá" õ) úçôèî

ô íéøôñ"ã(æä éøáã ïéàù åøä )ò çî çìùá"á( 
ò úøðë íéî àåäù"ò àìà äìâðä ã"ãåñä ô .

òå" úåàìåìáå ïéæãàøì úìëúä éøôñá äëåøàá ò
úìëú .åîë"ùî ë"áîøä ë" í)ô úéöéö"ä á"á( 

çìîä íéî àåäù , åëøãù íéáø åøéòäù éúàöî
çìîä íé ïåëéúä íéì àåø÷ì . øåàéááå åéøáã

øã åáúëù éúéàø" íéîá éç ïåæìçä ïéàù ì
íé÷åúî. 

ãôéò 'òä 'úîãå÷. 
äôùøãî úåéôìú óðò íé÷åç ç .îøä"ò åðàôî 

øîàî úåàáö ä 'ç"á úåà áé -åè .éò 'áàø"ã éô '
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 הים בקרקעית חופר הוא מסוימות בתקופות
שם עצמו את ומטמין

פו
 אותו הוציאו אם .

 שם ,ביבשה מעט לחיות יכול הוא מהמים
  .פחכלל שם גדל אינו אבל ,פזועומד ניצוד הוא

        

"äìåò"  
 במספר פעם פטמהים ליבשה עולה היה

שנים
צ

עולה אינו כבר כיום, 
צא

, זאת בכל. 
הים מתוך אותו ודלצ ניתן תמיד

צב
.  

                                                                           
øôñì äøéöé áéúð ç. òåô"ã ïáåé æ 'ä éîìùåøé

äãéö íåùî ïåæìçá íéáééç ïéàù . éôì ìáà
 éìááä)ò äò úáù"à ( êåúá äéä íàù óàù áééç

äãéö àìá åàéöåäì ìëåé åàöåî äéäå íéä  ,î" î
éà åéùëòù ïåéë"éåøùôàá æåäãéçéä êøãäå åðéú 

äìéâø äãéöá àéä åâéùäì ,äãéö àø÷ð ,îëå" ù
éøåúä"àé äâéâç ã ,úåùéà éáâì. 

åôøôñ äð÷ä úåëìä úéöéö .åðøåôñ ãåòå íéùøôî 
íéøáã âì ,èé. 

æôáãø"æ éñ 'äôøú .ñ 'äð÷ä úåëìä úéöéö .éòå '
éøåú"ã) äâéâç àé ò"à (éúùáéù ãåöéð ãîåòå ,

ë"ù ãéðá"ã éîéá äìòù äùáéì. 
çôéøéàî úáù òâ ò"á" :ïåæìç ìãâ íéá àìå õøàá 

ììë ."éòå 'åù"ú ùøäî"í ç"ä éñ 'äì. äùòî 
áîø ìò ç÷åø"ô úéöéö í"ä á"á . ìàðúð ïáø÷

äàáä äøòäá àáåîä. 
èôùø"é äìéâîá  åò"à ïéøãäðñáå àö ò"à .áãø"æ 
éñ 'äôøú .ùøá"é úåçðî ãî ò"à" äìåò ïî 

õøàä "ìáà ïåéìâá ùä"ñ éúëî"÷ ÷òøâä"à) æåò 
øãäå (÷éúï" äìåò ìò õøàä ."ëå"ë ïáø÷á 

ìàðúð) äöéá çî ò"à éôãì àøä"ù ñ"÷ ä (
àåäù è"ñ öå"ì ìò õøàä.å áòéá"øàéá õ , ïî

øàäõíéä ò÷ø÷î . 
öúåçðîá ãî ò"à" íéòáù äðù "éòå 'úåøåëá ç 
ò"à ùçðù ãéìåî øçà æ 'úéðòúáå âë ò"à 

áåøçù ïòåè øçà ò 'ïðéæçå úåàéöîäã ì"ä à"ë 
øôñîä æîø çì"ï îëå"ù çîøä"ì øîàîá 

úåãâàä ã"ä äåäð à'.  
ùé åçéëåäù ïë) úìëúä îò '38 .éò 'úìëúä 

ìàøùéá ô"ä ñ"â (àñøéâäî äìéá÷îä ñîá '

äãéöä   
  .צגברשתות להשתמש חובה אותו לצוד כדי

íå÷éî òáöä úåøùôàå åúâùä   
 הזורם חיותו דם הנפש דם אינו שבו הצבע

 בבלוטה המופקד נוזל אלא ,בעורקיו
 את לפצוע צריך להשיגו שכדי צדמסוימת

 הבלוטה את .צהבאבן או בפטיש הקונכייה
 ייההקונכ את ממנו שהפשיטו במקרה [עצמה

 להפיק כדי בידיו לדחוק די ,]אותו לפצוע בלי
הצובע הנוזל את ממנה

צו
.  

áéè òáöä  
 צלול צבעו בחייו עוד אותו פוצעים אם

ושקוף
צז

כמים גוון נטול 
צח
 לאחר רק אם אך .

עכור צבעו שמת
צט
 עוד בדוחק זאת בכל .

                                                                           
úéöéö" úçà æì' "òîùî øôñîäù ì"ã éòå 'éøôñ 

úìëúä ïéæãàøì îò 'â -ã îòå 'æôù. 
àöàúéà íéðåùàøá äìòù úìçðì ïåìåáæ åéäå 

ïéè÷ìî ïéøëåîå åéùëòå åðéà äìåò) áãø"æ éñ '
äôøú.( 

áöúáù åë ò"à .ãò ò"á .éò 'éøôñ úìëúä 
ïéæãàøì îò 'â -ã îòå 'æì÷. 

âöúáù ãò ò"á ùøå"é. 
ãöúáù äò ò"à ãåú"ä éë. 
äöòöåôä ïåæìç) úáù äò ò"à (ïëå) úáù áë÷ 
ò"á (ñðøå÷ òöôì íéæåâà éòå 'òä '3. 
åöùøá"é) úáù äò ò"à" :(å÷çåã åéãéá àöéù 

åîã "ëå 'ñá 'äîìùää éà÷ã ìò øùáä.] àëéä 
àìù òöô úà ääééëðå÷.[ 

æöúáù äò ò"à. 
çöéçåôú áäæ äîã÷äá îò 'ãé. ùøãîá ïëå 
)øãùî"éô à"ã (øéôñì äîåã úìëú .îëå"ñåú ù '
)úáù ò äò"ã à"éë ä ( éåàø åá íéåñî ìæåð ÷øù

äòéáöì ,à"ö åðéà ë" ì"íã"  ,òàå"îâáù ô '
)ò áî úåçðî"á ( ïë øëæåä) éìë ìæàä ìáà ïééò

ô ùã÷îä"ä à"â .( ìáå÷îäù íåùîå íìåòá
íã äæì àåø÷ì íðîæá ,æç åàø àì" êåøö ì

úåðùì .îå"æç î" íéîòô äæì åàø÷ íâ ì"òáö "
 íã àìå)ò äò úáùáë"à.( 

èöúáù íù. 

 
For more info, visit: www.techeiles.org
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לצביעה ראוי
ק
 את רוקק הוא מת כשהוא .

פיו דרך הצבע
קא
.  

                                                 
÷íù" øà"é åòöôùë úî" ,òîùî ÷çåãáù éåàø. 

à÷øàá íéî íééç) éçà øäîä"ì (øáãîá åè çì 
]åðôñåä" úîùë "éë åééçá êéøö åòöåôì âéùäì 

úà åòáö.[ 

êéìäúä   
, הגוון נטול בצבעו רנות לא השקוף הנוזל

 קב)הקשת גווני (צבעים מספר עליו חולפים
 כשמכניסים, הסגול הצבע על שיתייצב עד

האדום החלק ממנו יוצא ביורה אותו
קג

 והוא 
כחול נשאר

קד
 הנוזל מתמיסת ניכרת כמות. 

                                                 
á÷úðùîá ø"à) äùøô ãé( ,úìëú äîåã úù÷ì 

ïååâ úù÷ä åðéà ãéçà àå"ë äðååëä úìëúäù 
åðéà ãéçà ,àì ïëúé ãéîúù åðéà ãéçà éøäù 
àåä ìåçë) éò 'òä 'äàáä (à"ë äðååëä 

êéìäúáù óå÷ùî ìåçëì óìçúî êøã éòáö 
úù÷ä] ùé çéëåäù ïë éåîéãî úìëúä íéðåâì 

íéáø) éîìùåøé úåëøá ô"à ä"á.[( 
â÷îåøú øäæò èî÷ ä" á]éò ' íééç øå÷î íâ) ìòáì

øéàé úååç (éñ 'ñ çé"éñ ïëå á 'ñ è"á.[ 
ã÷úåàìåìá úìëú îò '207-245 àéáä ë -60 

íéðåùàø íéðåøçàå åøéëæäù åéìò àåäù ìåçë .
àì ã÷îúð íäá ïåéëî åäæù äøåñîä äøåøáä .

ã÷îúð á -2 úåéùå÷ä:  
ùø"é) øáãîá åè ,çì .úåëøá è 'ò"á .úåîù äë ,

ã (ë '"÷åøé "êà åðàöî ùøá"é) úåëøá áë ò"á .æð 
ò"á (àøå÷ù ìåçëì" ÷åøé] "ïëå ö"ì éøäã ùø"é 

åîöòá áúë úìëúã äåä úåîãë òé÷ø øéçùîä 
)øáãîá è"å -î"à .[(éò 'íâ òä '32 ùéù éôù '

àåäù ÷øåé úà ìæåðä .éáâì" úìëú äîåã íéì íéå 
íéáùòì íéáùòå òé÷øì) "éîìùåøé úåëøá ô"à 

ä"á (åð÷éú øâä"à íéå äîåã òé÷øì] úñøéâë 
éìááä úåçðîá î"â ò"á àñøéâìå úîãå÷ä ÷ '

íéù äîåã òé÷øì øéôù øúåé øùàî íéáùò 
òé÷øì ïëå øúåé íéî íéáùòì éàîàå è÷ð ììë 
íéáùò òå 'óåñ òä '33.[  
áîøä"í) úéöéö ô"á ä"á (ë '"øåçù ."äù÷ :à .

àì ïëúé áîøäù"í ÷ìåç ìò ìë íé÷ñåôä .á .
áîøä"í åîöòá) úåëøá ô"à î"á .íééàìë ô"è 

î"à (æòì :ìåçë .â .áîøä"í íù) ä"à (áúåë ìò 
åðåâ" êåúôë ìçåëáù éäåæå úåîã òé÷øä úéàøðä 

ïéòì åøäèá ìù òé÷ø "ôáå"à ä"á ë '"ïéòë 
òé÷øä] "ùé õøéúù áøòîù íéðîîñ .êà äæ àì 
øëæåä ììë íâå ãâåð úà äëìää) .íéðîîñä íðéà 

íéòéôùî ìò òáöä íéøåñàå òéôùäì .íä ÷ø 
íéîøåâ òáöì èì÷éäì áåè ãâáá .éò 'åù"ú áåð"é 

 
For more info, visit: www.techeiles.org
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כשחור נראית עין למראית
קה

 לצובעו ניתן. 
בהיר כחול וגם כהה כחול בגוון

קו
  

äòéáöä        

 כל לדעת ניתן לא, לצביעה הנוזל איכות על
בבגד נצבע לא עוד

קז
 ניתן, הצביעה בשעת. [

מהצבע הנודף רע בריח לחוש
קח

 לא הצבע]. 
  קט.בצמר רק, בפשתן היטב נקלט

÷æåç òáöä 

 ידי על גם, דוהה אינו, תכלת הצבוע בגד
 הוא, התכלת צבע. קיחריפים כביסה חומרי

                                                                           
åãäî"÷ åà"ç éñ 'à' [(õåøéúä èåùô øåøáå 

äñéîúäùëù úåîëá úøëéð àåäù ìåçë ÷åîò 
äàøðä øåçùë .ëå"ë ä"ø íøîò ïîôåà åî"õ 

äãò"ç) åáúëîá úåàìåìì úìëú.(  
]ùé åöøéúù ôò"é éøáã ùøãîä) îá"ø á,æ (

áîøäå"í åîöòá) äèéçù ô"æ éä"è" .(øåçù 
ìçåëë ["éòå 'úìëúä ìàøùéá ô"ä ñ"ç. 

ä÷éò 'òä 'úîãå÷. 
å÷áãø"æ ç"ä éñ 'à 'ëú"à .îøä"÷ øòùá íéðååâä 
á -â .òå 'ùø"é úåëøá è 'ò"á äîå åù÷äù åéìò 

ñåúá 'ã"ä àìà. 
æ÷úåçðî áî ò"á ùøå"é .ïëúé äæù íåùî àåäù 

äàøð øåçù éò 'ììéò   . 
ç÷]èøô äæ) ãáìá (åðéà çøëåî ,òå"ë åðøâñ åúåà [

ùøá"é) úáù ö 'ò"à" :(çéø òø .åë' :ïîâøà .òáö 
ïéòáåöù åá ïîâøà àîòèå àì ùøôúéà ìå"ð 

íâù àåä éåàø çéøäì ."úàæ ìò ñéñá äçðää 
úìëúù ïîâøàå å÷ôåä åúåàî ïåæìç] éò 'ò"ë 
úìëúä ìàøùéá øô 'à - á .[ 

è÷êåðéç äååöî åôù. 
é÷úåçðî ãî òø"à.  

åîãàä"ø ïéæãàøî) éøôñ úìëúä ïéæãàøì îò '
ãî ,îòå 'äîø(î çéëåä ñåúä ')íéçáæ äö ò"à 

ã"ä àäé (òáöù éãâá äðåäë ãøåé á"ïåôéö "êà 
àì ïëúé ììë éøäù óà àì÷ ïìéà ùìçä úìëúî 

)úåçðî íù (åðéà ãøåé ïåôéöá) á"÷ âö ò"á (ë"ù 
úìëú ëå"ë àéãäì íéá ìù äîìù) á"÷ íù (

úìëúù ÷"å àì÷î ïìéà àìå øáò ïåôéöá .à"ë 
ö"ì úòãù ñåúä 'úòãë áîøä"í ) éùøôî äàø

áîøä" í)ãéãé ïá ,øùéä øåàå äðùîä úáëøî (

בטבע הקיימים עמידים הכי מהצבעים
קיא

 ,
 עמידים אינם, הצובעים םהחומרי שאר וכל

כמותו בבגד
קיב

 לו אין, כשאיננו, כן ועל, 
מ כשמתיישן שייך בו שינוי "מך  א.קיגתחליף

  .קידבגוון

ïååâä   
, )קטזאינדיגו (האילן קלא כגַוון, קטוכחול גוונו

  .קיזביניהם להבחין כלל יתכן לא ובראייה

åúåáéùç        

, קיחהמלכות בגדי לצביעת גם שימשה התכלת
  .קיטמאד גבוה היה ומחירה

åúåîìòéä  
 ידי על, קכהאמוראים בימי נאסרה היא

, ליחידים מצויה היתה זאת בכל. קכאהמלכות

                                                                           
ô úéöéö"ä á"à( ,éãâáù äðåäë éà"ö úìëú 

ïåæìçî. ììëáå øéúìëú íðéà ìéòîä éðåî ) øëæðë
çë úåîùá ,âì(,ïåôéöá íéãøåéå  , çøëä ïéàå

ìéòîì äðååëäù. 
àé÷éò 'áèéä áîø"í úéöéö ô"á ä"à. 
áé÷íù ä"ã.  
âé÷îäô"ù áîøäì"í úåçðî ô"ã î"à.  
ãé÷ä åðéé úåøéäá åà äééäã àìá)ïáåìì äééèð( .

 äàøîâø"î úåçðî äò à"á , úìëú úåëìä äàøå
ôñ"â.  
åè÷ø 'ììéò. 
æè÷êåøò êøò àì÷ ïìéà .ãåòì ñî 'úåøå÷î äåáâ 
éò 'úåàìåì úìëú îò '235-240. 
æé÷úåçðî âî ò"á .ãî ò"à. 

çé÷úáù åë ò"à] ïééòå áèéä ùøá"é [áîø"ï úåîù 
çë ,á .êåøòá) êøò úìëú (àúéà àåäù" øçáåî 

àîéìâáù "áá"ø) àö ,àé (àúéà ùàåä î"íéøáã 
íéøîæîä íìåòá." 

èé÷úåçðî âî ò"á .íù ãî ò"à .äìéâî å ò"à 
ùøå"é .ãåòå íéáø. 

ë÷ïéøãäðñ éá ò"à,ùø ùåøéôì " é)ø ïééòå" ç
êåøòäå(. 

àë÷íù. 

 
For more info, visit: www.techeiles.org
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סבוראי רבנן בימי עוד
קכב

שנעלמה עד, 
קכג

 .
 ונשכחה, מלכותית מלבישה גם פסקה היא
 כליל חלפה לא אך, המדע מעולם גם

 . קכדמהעולם

 לחזור ניתן, וחיפוש בירור ידי על, זאת בכל[
. קכותכלת מצוות את ולקיים, קכהולמוצאה

ובש תתגלה היא, הגואל ביאת לפני
  .]קכז

                                                 
áë÷úåçðîá) ãî ò"à" :(øî éëùîî éúééà úìëú 

éðùá áø éàçà "ñåúá ')íéçáæ á÷ ò"à ã"ä êéøô (
øù"à äéä ïðáøî éàøåáñ øáçî úåúìéàùä ùéå 

íé÷ìåç) íù.( 
âë÷åùá"ú íéðåàâä) éøòù äáåùú éñ 'èð÷ (òîùî 

ïîæáù áø øù íåìù øáë àì äéä åðééäå äàîë 
äðù çà"ë. 

ãë÷ãîá"ø àîåçðúå) åñ"ô çìù" (æðâð úìëúä "
àåäå îë"ù ñåú ')úáù ë ò"á ã"ä ïðà .ïéìåç áô 

ò"á ã"ä àúéâåâæá .á"î èë ò"á ã"ä úéëåëæá .(
æðâðù ìèáúðå àåä" åðéàù éåöî ë"ë ïîæáë 
úéáä ."åîëå îùåðàö ãòù óåñ íéàøåîàä åùáì 

úìëú) úåçðî âî ò"á (åòáöå úìëú) íù áî 
ò"á] .( íù äáø ùøãî ìò óñåé õòä ùåøéôáå
)îãðä"ç (ùîë àåäù ùøéô"ùø ë" é) áñ íéçñô

ò"à (ø æðâðù"å çëúùð ìéôì"æ ïëúé íâ àåäù 
äôñåä úøçåàî íéùøãîá êà ëá"æ ïîæá úéáä 

úìëúä äúéä øúåé äéåöî] ïëúé íåùî ïåæìçäù 
äéä äìåò [éò 'äòù"ë å ò"à êà éàãå àìù 

äìèá äååöîä àìù åðàöî äæì íåù íå÷î ùá"ñ 
éòå 'äëåøàá úåàìåì úìëú îò '35-59.å  õòá

îãðä óñåé" ç)ìùâå( ãîä ìò"ò øàéá ø"ùø ô" é
ò åñ íéçñôá"çëúùð åùåøéô æðâðù à. 

äë÷éøäî"ì úåùãçä éñ 'ä ñ"á .ñ 'úåãéîä 
)ãéâîä àðáåãî (øòù úòãä èô"æ .ùøäîä"í 

åúàååöá .åù"ú úãîç äîìù äà"ò ò÷ú ,è ,âë .
úéøá íäøáà äà"ò éñ' åî .éò 'áãø"æ éñ 'äôøú 

)äîéùøä úåàìåìî úìëú îò '13-17 ééò"ù 
ãåò.( 

åë÷ íù. 
æë÷éøôñ úìëúä ïéæãàøì îò 'éú"ã äìá÷î áúëá 

îòá 'ì÷"ç - î÷"à àåä àéáî úàæì úåçëåä 
úåéàøå úåðåù .éòå 'äðçî ïã) ø 'ïåùîù 

éìåôåøèñåàî (îò 'äöø àáåî úåàìåìá úìëú 

åéøàúî  
 היונים חכמי תיארו והחלזון התכלת את

  .קכחבספריהם והרומאים

åîù úéæòåìá  
 כל או [קכט"פורפורא "ז"בלע כונתה התכלת

.קלטריון גם ונקראה, ]ממנה הנגזרת מילה
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èë÷éáàø"ä úåëøá éñ 'äë éèìù íéøåáéâä 
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îã÷äáåú øãñì ãòåî úôå÷ íéìëåø òå"ò é÷øô 
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