
 

 

  ז"בזה בתכלת לחומרא דאורייתא ספק בענין

  רייכמן יצחק

 בזה המדברים ראש. שנה ממאה יותר ךשנמש ז"בזה התכלת חידוש בענין הגדול הפולמוס בשערים נודע כבר

 רוב אכן ,ביידיש" פיש טינט" ששמה מבריה הבא שהתכלת שהסיק ל"זצ מראדזין ר"האדמו הצדיק הגאון היה

 רצוש אנשים עודו רבנים כמה קמו בזמנינו אמנם. דבריו את קבלו לא אחריו הבאים ודורות דורו גדולי של רובם

 ,הקדמונים רבותינו מדברי לכך סמוכים כמה והביאו יוני בלשון פורפורא ששמה מבריה הבא שתכלת לחדש

 לפנימ מנטובה מחכמי ,)עט פרק( המקדש ענייני על גיבורים שלטי' בס הרופא א"ר הוא להדיא כן כתבש הראשון[

 מקור( יאיר החוות כתב ז"וכעי, ומדות תמיד במסכת ישראל ותפארת ט"בתוי פעמים כמה וזכרהש שנה מאות' ד

 לדבריהם שחששו אלו ואף ,דבריהם את קבלו לא זמנינו גדולי רוב בזה וגם')]. ג סעיף ח"י' סי ציצית הלכות חיים

 ולהלכה. חסידות מדת בתורת בצנעה אותה לובשים עצמם הםש אלא ספק בתורת אף הללבש הורו לא רובם

 בהלכה שאלות בכמה תורה של כדרכה לפלפל מקום שיש אלא זמנינו פוסקי גדולי דברי אלא לנו אין ודאי למעשה

  . בזה ותשקשור

 ובררנת אלש ודברים ותירוצים קושיות הרבה עניןהב ויש ,תכלת ספק בגדר הוא החדשה התכלת אם לדון יש הנה

 בכמה לדון יש וכן. תכלת ספק ללבוש חיוב איכא לחומרא דאורייתא ספק מדין אם לעיין ויש. מ"ואכ צרכם לכ

 מראדזין ר"להאדמו התכלת עין' בס' ועי. קיוםה אופןב וספק מצוה חיוב ודאי שישכ להחמיר חיוב יש אם מקומות

') ח' סי התשובות חלק( יהודה אריה גור' בס ד"הי ל"זצ זעמבא מנחם ר"הג של וומכתב) א"מ' סי א"ח( ל"זצ

  .הדברים יסוד עיקר על לעמוד ונשתדל ,)מ"ואכ הרבה הםדבריב לפלפל ויש( בזה ראיות להביא שהאריכו

 דאמרי היא מילתא לאו אביי אמר הדר': גמב איתא לתוכן מנויין מן אחד דקפץ בסוגיא:) ו דף( ןאוחזי שנים בפרק

 ממה לעשר עישורי בעי ספיקא ד"ס ואי פטורין כולן לתוכן מנויין מן אחד קפץ דתנן היא עשורי בר לאו דספיקא

' וכו פוטר הראוי מנין רבא דאמר הראוי במנין נפטר הוא חיובא בר לאו ואי מעשר שפיר הוא חיובא בר דאי נפשך

 לעשר פטורין כולן' כו קפץ אמאי כפשוטו נימא' וכו נ"ממ הך לי למה ידעתי לא ,ל"וז ף"שי ם"המהר והקשה. כ"ע

 פטורין דאו והוא' ט הם אם כדלעיל תיקון עושה שודאי היכא דדוקא ל"וצ. מעשר שפיר חיובא בר דאי ספק מכח

 שגם אביי אמר ולהכי כלומר. ל"עכ' וכו ודאי התיקון אין חייבין' והט בתוכו הקפוץ אם הכא אבל, מתקנו או ממעשר

  .תיקון יש נ"וממ הראוי מנין של בפטור נתקנים מקום מכל מעשר אינו אם

 לחומרא דאורייתא ספק מטעם חיוב אין קיום וספק חיוב ודאי שיש שבמקום ף"שי ם"המהר מדברי משמע לכאורהו

 ד"קצ' סי( ג"בפמ להלכה איתא ז"וכעי. עליו חובתו ועדיין המצוה מקיים שאינו יתכן שהרי תיקון ודאי כאן שאין כיון

 לתקן ועליו התורה מן לחומרא ספק אמרינן לא ג"וכה ,ל"וז) ז"ט אות ברכות להלכות בפתיחה ב"ר' וסי ג"סק א"א

 חיוב שאין נמצא לכאורה ז"ולפי). דברינו בסוף לקמן ז"ע כ"מש' עי( ל"עכ מתקן אם עתה גם יודע ואינו הואיל

  .בחיובו ונשאר המצוה מקיים שאינו שאפשר תיקון ודאי כאן שאין משום תכלת ספק ללבוש

 דקאמר ומאי): ואי ה"ד( א"לריטב המיוחסים החידושים ל"זד ,זה על שחולקים נראה שם הראשונים מדברי אבל

 לתקן שאפשר מה לתקן לנו היה נפטרו לא דאפילו לכך צריך היה לא הראוי במנין נפטרו הוא חיובא בר לאו ואי
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 אין עכשיו שהרי כלום הפסיד לא הוא חיובא בר לאו ואי מעשר קא שפיר הוא חיובא בר אי למימר הוה הכי אלא

 ה"סד( ד"הראב בשם מקובצת בשיטה איתא וכן. ל"עכ' וכו לקושיא אלמיה דאלומי אלא, כלום בלא אותו פוטרין

 הפסיד לא לא ואי לומר לו היה, הראוי במנין נפטרו לא ואי לומר צריך היה מה תמה ואני ,ל"וז) אביי אמר הדר

 בלא שיפטרו ולא מעשר בקדושת ויאכלו מעשרותיו בספק שיפטרו ומוטב כלום בלא אותם פוטרין אנו שהרי כלום

 ודאי שיש במקום אף ריחמהל מחויב דאורייתא ספקדב מדבריהם ומבואר. ל"עכ קאמר מינה דעדיפא אלא, כלום

 אבל אפילו פטורין כולן לתוכן המנויין מן אחד דקפץ המשנה על להקשות יכול היה דאביי כתבודמ ,קיום וספק חיוב

  .לחומרא דאורייתא ספק מדין לתקן שאפשר מה לתקן מחוייב אלא" פטורין" אינם נ"ממ אבל שגם ,נ"ממ

 חיוב שבספק ובפוסקים ס"שב מקומות כמהב הוא פשוט דבר הנהד. ג"והפמ שיף ם"המהר בסברת לעיין יש והנה

 ה"ר( ואנדרוגונוס בטומטום שופר מצותו) משניות חולין פ"ו מ"א( כויד הדם כסוי ומכ ,לחומרא א"סד אמרינן מצוה

 מודאי ודאית עשייהו בחיוב ספק שנא מאי ל"הנ להאחרונים ע"וצ'. וכו:) מו דף סוכה( השמשות בין וסוכה.) כט דף

 צד על רק מתקן ואינו תיקון שום כאן אין לכאורה פטור הואש הצד על חיוב בספק גם הריד ,קיוםהב וספק חיוב

  . ביניהם לחלק שייך ואיך אחד צד על מתקן קיום וספק חיוב בודאי ה"וה ,אחד

 שכמו ,מביטולה להמנע כדי אלא מצוה בקיום לזכות כדי אינו להחמיר שהחיוב ל"ס רבוותא הנךד לומר יש ולכאורה

. עשה ביטול איסור מחשש להחמיר חייב במצוות כן כמו איסור מחשש להחמיר מחוייב ודם חלב איסור שבספק

 מבטל אינו שודאי נמצא מחמיר אם הרי חיוב ספק שיש שבמקום ,בקיום לספק בחיוב ספק בין החילוק מבואר ובכך

 הוא עדיין יצא שלא הצד על קיוםהב בספק אבל ,להחמיר מחוייב ולכן, ממנה שפטור או מקיימוש אוד מצוהה

  . 1לגמרי מועיל שאינו מאחר להחמיר מחוייב אינו ולכן מצוהה את מבטל

 הוי מצוה ביטול מעשההד עשה מביטול להמנע חיוב יש אם כללית בשאלה תלויים האחרונים דברי ז"לפיד לאא

 סעיף ג"י' סי( ח"באו מחלוקת בזה מצינוד וכנראה. ןלקיימ רק הוא המצוות בכל החיובד או איסור מעשה בעצמותו

 ציציותיו נקרע אם ציצית לעשות דאסור שבשבת) תתקמד רמז ק"ה במרדכי י"הר דברי פי על( א"הרמ שכתב') ג

גם  ולכן( בשבת כמו דינו בעיר נמצאים ציצית אין אם בחול ה"שה) 'ח ק"ס( א"המג וכתב. ובגד טולפש צריך אין

 דין שאין ומבואר). ז"ט ק"ס( להלכה ב"המ פסק וכן ,בגנאי קטן שאינו מתיר אי' דאורייתא מותר באין ציצית בעיר)

מהלבוש שאם אין  (סק"ו) שדייק ר"בא ש"עיי אבל. מקיימו אינו נ"שממ במקום יבטלנו שלא כדי מעליו החיוב לסלק

ותמה עליו שדוקא בשבת מפני שהתורה עצמה אסרה לעשות ציצית ממילא אמרי' שאין בחול לו ציצית מותר אף 

אבל באין ציצית בעיר חייב לפשטו מדאורייתא (ותי' שהלבוש מדבר על אופן שיש היתר של כבוד  2חיוב כלל

 שכל שם השלחן בערוך פסק כןש וכנראה ,הבריות לעבור על אי' דאורייתא בשב ואל תעשה, אבל בלא"ה לא.)

 נלמד זה ואולי. [בעצם וראיס מעשה הוי מצוה שביטול דהיינו ,הלקיימ יכול ינוא אם אף בידו עבירה מצותו המבטל

 על שם י"רש' עי( באזהרה עשה מצות כל לעשות ל"חז ודרשו ,תשמרו לכם אמרתי אשר ובכל) כג שמות( מדכתיב

 לענין שם אסתר ובמגילת) ג( הלאוין ובשכחת ת"עה ן"ברמב ש"ועיי דעות כמה יש במכילתא אמנם, המכילתא פי

                                                             
 רק ולא עשה קיום טובתב לזכות כדי הוא להחמיר חיובהש היינו 'בספק שיפטרו מוטב' וכתב ד"הראב דקדק ה"שמשו אפשרו1

 .קצת אחר באופן דבריהם שישבנו לקמן' ועי, ז"לפי דחוק קצת האחרונים לשון ובאמת .ביטול איסורמ להמנע

  העירוני שכן משמע מלשון השטמ"ק במנחות (לז: אות ה') וז"ל בשבת שאינו בר עשייה אינו מוזהר עכ"ל. 2
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 במצות לחומרא א"סד דין שיסוד לומר אפשר עשה בביטול ע"בפנ איסור שיש ד"למ דוקא ולכאורה).] הלכה פסק

 בקיום לזכות כדי הוא להחמיר שהחיוב ל"צ ע"בפנ איסור שום בזה שאין פוסקיםהל אבל ,ביטולה מניעת הוא

  .3מצוה

 מעשיםד ,ז"בזה תכלת בחסרון עשה ביטול איסור אין ע"כול שהרי ,תכלת בספק הדין ומה לעיין יש זה ךדר ולפי

 שזה ויתכן. מולקיי א"שא לחיוב עצמנו להכניס לאש מוטב' אמרי ולא תכלת בלי טליתות לובשים שאנו יום בכל

. משמע לחודיה חד דכל.) לח דף מנחות( ל"וקי אותו וראיתם דכתיב הלבן את תמעכב תכלת שאין כ"גזההמ נלמד

 בספר ם"ברמב מבואר שהרי מולקיי אפשר שאי לחיוב עצמו להכניס שמותר כ"לכהת מיניה דנילף להקשות ואין

 ביטול כאן שאין נמצא ,זה את זה מעכבים שאין לדידן אף אחת מצוה הן ולבן שתכלת ציצית הלכות ובריש המצוות

 זה למצב עצמו להכניס מותר ע"לכו ולכן איסור מעשה נחשב זה שאין ל"וי מהעשה חלק של חסרון רק לגמרי עשה

 יצויירש במקום אף בתכלת כלל לחומרא א"סד דין שאין חידוש צאוי ז"ולפי  4.5המצוה של זה חלק קייםי לאו שיאנס

 שום יןשא במקום עשה בקיום לזכות כדי להחמיר דין יש אלו לאחרונים אף ודאיד ל"שי אלא. מחוייב הבגד אם ספק

 יש אחד שבצד במקום ודוקא ,איסור אין השני ובצד קיום יש אחד שבצד כיון תיקון ודאי נחשב אזד, איסור חשש

 איסור שאין החיוב לסלק דין שום שאין בתכלת כן ואם. תיקון ודאי נחשב ינוא אזד להחמיר חיוב שאין ל"ס איסור

 וא מעלה ינוא השני בצד שהביטול כיון קיום של אחד צד מכח מספק להחמיר דין כאיא ע"לכו תכלת בלי בלבישה

  .מוריד

 גם קיום וספק חיוב ודאי שיש מקום בכל שהרי. כזה באופן להחמיר צ"א מהל באחרונים אחרת סברא ראיתי אמנם

 כן אם לחומרא דאורייתא שספק ומאחר ,בחיובו עומד עדיין קיים שלא להצדד ,חיוב בספק נשאר שמחמיר לאחר

 מאחר עצמו על להחמיר א"סד חיוב עליו חל לא מתחלה ולכן. שישאר זה חיוב בספק להחמיר חיוב עליו יש

 דין הוא אם ,לחומרא א"סדד האב לחקור יש והנה. 6ב"וצ. ד"עכ ,לחומרא א"סדד בחיוב ישאר שיחמיר אחר שאפילו

. ספקשיש  מקוםכל ב להחמיר ע"בפנ מצוה איהש או ,ספקמ להחמיר אותו שמחייבת הב שמסופק המצוה מדיני

 אזהרת ועל עליו ללקות ודאי אזהרת הודאי על ,איסור ספיקי שאר ל"וז) א"ואב ה"ד. עג דף( קידושין י"ברש' עי

 האזהרה שעיקר ,הקימספ לשמור אזהרה הוא מהמצוה שחלק מדבריו ומשמע. ל"עכ לאיסורא ספק אזהרת ספק

וכן יש לדייק  .מלקות בו שאין טפל הוא זה ואיסור ,מספק להזהר שיש נמי ממנו נשמע אבל למלקות לודאי הוא

 י'עאמנם  מה) שסובר שאין איסור נפרד בספק רק חשש עיקר האיסור, עיי"ש.מלשון רש"י ביבמות (דף קיט. ד"ה 

                                                             
 בין בחול בין( מדרבנן איסור יש ג"בכה שאף להדיא שכתב) שם( א"במג' עי שהרי, ע"לכו הדברים לקיים יש אולי אמנם 3

, הספק בבית ד"החוו י"עפ כ"מש בהערה לקמן' עי כידוע ם"הרמב' שי היא וכן, דרבנן דין רק הוא לחומרא א"סד ואם). בשבת
 .ל"ואכמ לגזירה גזירה בגדר זהו אם לדון יש אבל. זה ביטול מאיסור להמנע הוא הדבר שגדר ל"י כ"א
 בחסרון עשה ביטול שאין, ת"ת לגבי.) ח דף( בנדרים ן"הר דברי לבאר כ"מש) ז"כ' סי( קידושין מסכת סוף שמואל ברכת עיין 4

 .זה בחסרון נפסל אינו שעשה מה פ"עכ אם אחת ממצוה חלק
מצוה  ולבן תכלתד המכילתא בדברי(שורש י"א)  ם"הרמב של דרכו על מ"בסה בהשגות ן"הרמב קושיית תמיושב ז"ולפי 5

שמחייב להסיר הטלית שנקרעה ציציותיה  ,על שי' הר"ש מדריוש במרדכי (שם) וכן מיושב קושיית השאגת ארי' (סי' לב) .אחת
 מהא שאנו לובשים טליתות בלי תכלת.בשבת, 

יחיד שנטמא בספק  בגור אריה יהודה (שו"ת סי' ח') הגרמ"ז זצוק"ל הטעים את זה על פי הירושלמי פסחים (סוף פרק ח') 6
רה"י בפסח וכו' ר"י אמר משלחין אותו לדרך רחוקה כו' ומבואר דר"י ס"ל דאסור לעשות הפסח מספק ומ"מ ס"ל דמשלחין 

אותו לדרך רחוקה ומוכח מזה דבכל מצוה בלבד זה שיש עליו חובת קיום המצוה יש ג"כ חיוב פטור וסילוק חיובו. ולכן בספק 
ספק דאורייתא לחומרא י"ל דפטור לגמרי מעשי' כזו דכל עשייה שאין בה פטור לחיוב גברא אינו עשייה שנשאר בחיובו מדין 

  מחויב בעשיה כלל, עיי"ש. וצ"ע מה הראייה מהא דמחוייב לסלק חיובו לומר שאם אינו מסלקו שפטור לגמרי. 
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 אחת הבחירה מעלת עשה במצות לנו נמסרו רבות מעלות יונה רבנו כתב וכן ,ל"וז') כ אות' א פרק( חרדים' בס

 .ל"עכ זו עשה מצות מקיים פורש והוא איסור ספק או איסור האדם לפני שמזדמן עת ובכל, בחיים ובחרת שנאמר

 האחרונים סברת לתלות אפשר ולכאורה. 7ומצוה מצוה כל מדיני ואינו בספיקות להחמיר ע"בפנ מצוה יש ז"ולפי

 מ"נ ןואי יכולתו כפי המצוה לקיים להשתדל שצריך הוא הדבר שגדר מסתבר המצוה מדיני הוא שאם ,זו בחקירה

. ספק חשש כל מעליו שמסלק במקום רק שהוא ל"י אולי ע"בפנ מצוה 'הוי אם אבל ,עליו חיוב ישאר שעדיין במה

  .  בזה לעיין יש עדייןו

 ק"ודו( ע"בפנ מצוה תורת זהב יש גםו עצמה המצוה מדיני דין שהוא ,איתנהו תרוייהו א"בסדד לומר נראה ויותר

 ל"הנ ג"פמהו ף"שי ם"המהר סברת בצירוף האחרונים סברת לקיים יש מקום ומכל). שם החרדים דברי בסוף

 הדין ומצד ,מעליו החיוב לסלק צריך מספק להחמיר החדשה המצוה מצדד ,)לעיל שכתבנו ממה קצת אחר באופן(

 קיום שיש דהיינו תיקון ודאי יש אם רק הוא לחומרא א"סד שהדין לומר יש עצמה המצוה של ספיקות מהנהגת

 א"סד של החדשה המצוה מקיים הרי מקום מכל החיוב עיקר כאן שאין הצד על אף חיוב ובספק ,הצדדים בשני

 ,ל"כנ לחומרא א"סד דין עליו יש שעדיין קיום שום לו אין המצוה עיקר קיים שלא הצד על קיום בספק אבל ,לחומרא

  . ע"צ ועדיין. קיים לא זו מצוה שאף ונמצא

 בבית שביאר כמו( תגרע בבל עובר תכלת בלי טלית הלובשלכאורה  תכלת נמצאש במקום שהרי להעיר יש עוד

 טליתות לובשים אנו איך וקשה). שם אבן הטורי לדעת ובין. טז דף ה"בר א"הרשב לדעת בין ב"מ' סי א"ח הלוי

ועוד יש לומר . ת"ל דוחה עשה משום שהוא כתב) שם( הלוי ביתה. תירוצים יש לומר כמהו. 8תגרע בל על ועוברים

שאין התכלת מעכב את הלבן ומותר ללבוש טלית וממנו לומדים שנכלל בגזה"כ ד"ראיתם אותו" דקי"ל חדא משמע 

ויל"ע אם לומדים משם שאין בל תגרע כלל בחסרון תכלת או דוקא במקום שאין לו תכלת מותר עם לבן לבד. 

שהרי אם מה שנמצא  תגרע בל חיוב ספק עליו שי תכלת בספק לכאורה הלוי הביתפי ל פ"עכלהטיל לבן לבד. ו

 מצד א"סד חובת מעליו מסלק וגם יחמיר אם תיקון ודאי וישאפשר לקיים שניהם  הוא תכלת אין דחייה ללאו שהרי

  .910זה לאו

                                                             
 ם"שהרמב א"וי לרמב"ם מודה א"הרשבבמצות עשה ש א"וי. התורה מן לחומרא דאורייתא דספק א"להרשב אמורים דברינו 7

 יש מדרבנן הוא אם גם והנה. מ"ואכ, בזה השיטות שליקט ך"סמ מערכת ח"שד' עי, ג"בכה גם שחולקים א"וי א"להרשב מודה
 .תקנתם בגדר זה דרך על לחקור

. חיוב בו אין מצוי תכלת שאין שבזמן לומר הפסוק באמצע לדורותם כתיב שלהכי שכתב שלח' פ הקדוש ח"בהאוה' עי אמנם 8
) ג,ב,א' סי( מלכו בישועות גם. דרוש בדרך אלא כן כתב לא ח"האוה אף ולכאורה'. וכו ם"וברמב ס"בש זה דין מצינו לא אבל
שאונס  לקמן בסמוךעוד יש לעיין לפי האחרונים שהבאנו בהערה  .שם כמבואר לדינא עליה סמך לא אבל ז"כעי דרשה כתב

אינו מחוייב כלל אם זה מוציא מבל תגרע ותלוי אם בל תגרע תלוי בחיוב או בצורת החפצא של מצוה (ואפשר דנ"מ נמי לנשים 
 שאינם מחוייבות), ואכמ"ל. 

 ומצוה מצוה בכל מיוחד איסור שהוא והיינו שבכללות לאו הוי תגרע דבל שם ל"בביה כ"מש דלפי לומר שנדחוק לא אם 9
, יוצא אכן ת"הל שמצד פ"אע להחמיר מחוייב אינו מהספק יוצא אינו העשה שמצד וכיון ביחד המצוה ענין כל על םדני ממילא

 . נראה ואינו
. לעיל שהבאנו בעיר ציצית אין בענין) ג"י' סי ח"באו( הפוסקים במחלוקת תלוי תכלת ספק האחרון הדרד לפי גם אם ע"יל 10

 שכל משום הוא דאם. ציצית בלי הבגד ללבש מותר מדאורייתא בעיר ציצית באין למה א"המג סברת בביאור שתלוי ונראה
 כ"א) וכן מדוייק מלשון המג"א בעמצו, עיי"ש ח"סק סוף א"בא ג"י' סי ג"הפמ בלשון משמע וכן( אפשר אם רק הוא החיוב

כן ( החיוב סילוק דין שאין משום הוא הדין יסוד אם אבל. להחמיר חובתו מידי יוצא והרי חיוב ספק רק הוי דידן בנדון לכאורה
 וספק חיוב ודאי הוי כ"א חיוב יש באמת אבל) סק"ט ל"הנ ז"הגרמ בדברי משמע וכןמשמע מלשון השאגת ארי' (סי' ל"ב) 

  .ל"ואכמ) ג"י כלל( דאורייתא אתוון ע"וע. בקיום
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וז"ל  לפטור במצב כזה. זעמבא זצוק"ל כתב עוד טעם שהג"ר מנחם) סק"ט וראיתי בגור אריה יהודה (שו"ת סי' ח

דכמו שכתב  להסביר וכו'י', יש ) דפטור מעשי' דמצוה היכא דנשאר בספק אחר העש"להפמ"ג הנובגוף סברת (

משום דברכת המזון ודאי בעינן יעו"ש  המבי"ט בקרית ספר (פ"ב מברכות הי"ד) לענין בהמ"ז דבספק חוזר ומברך

וכוונתו פשוטה כמש"כ האחרונים (עי' חוו"ד יו"ד סי' ק"י ריש בית הספק ועוד) דכל מה דכתיב בתורה בעי ודאי 

דיאכל אבל ספק לא יאכל יעו"ש ולכן במצוה בעינן ודאי לא בספק,  כלשון הגמ' בסוטה (כט.) טהור ודאי הוא

והדברים עתיקים, ומוכח דעשי' ספיקיית דאינו יוצא בה אינה מתורת ספק שמא אינה מצוה רק דבודאי אינו יוצא, 

א ועי' בחתם סופר לשבת (קלה.) דכתב דהאוכל כזית ספק מצה מכין אותו עד שתצדודאי בענין וספק אינה מצוה. 

  .11עכ"ל נפשו שיאכל כזית ודאי מצה דדינו כאלו לא אכל כלל ולא כספק אכל יעו"ש. וכו'

ויש להעיר, חדא דכ"ז רק לדעת הרמב"ם דספק דאורייתא מן התורה לקולא וכמו שביארו האחרונים הנ"ל דסבר 

רשב"א מודה כל התורה בלשון ודאי נאמרה אבל לרשב"א לכאורה אינו כן (אם לא שנאמר כצד באחרונים שה

.) וכן הביא ורק חולק באיסורים שיש ילפותא להחמיר מדאיצטריך קרא להתיר ספק ממזר ,לרמב"ם במצוות עשה

הגרמ"ז בעצמו שתוס' ב"מ (כה: ד"ה ואם נטל) לכאורה חולק על זה. ועוד, הרי גם לרמב"ם יש איסור לפני עור אם 

ידושין ומבואר שהוי חפצא של איסור רק שאין אזהרה על מאכיל דבר איסור למי שאינו יודע כמש"כ הר"ן ספ"ק דק

ספק (עי' בשערי יושר כעין זה). וא"כ לכאורה ה"ה במצוות לכאורה אף אם נאמר שכהת"כ בלשון ודאי נאמרה ולכן 

יש עליו חיוב גמור לברך אם שכח (כדברי המבי"ט) או לאכול עוד כזית מצה (כדברי החת"ס) מכל מקום העשייה 

וי מעשה מצוה רק שלא צווה עליו. וי"ל כמו שהחמירו חכמים בספק איסורים מחמת האיסור חפצא כמו הספיקית ה

כן נימא שהחמירו בספק מצוות. וראייה מכוי שחייב בכיסוי הדם מפני שהוא ספק (מתני' ריש פ' כיסוי הדם). והרי 

כה"ת בל' ודאי נאמרה. וצ"ל לאחרונים (ויקרא י"ז) אשר יצוד ציד חיה ונימא חיה ודאי ולא ספק חיה שקרא כתיב 

הנ"ל שחכמים החמירו וא"כ ה"ה בשאר ספקות במצוות אפי' בעשייה ספיקית. [אמנם שם הגרמ"ז מחלק בין ספק 

לא בחפץ המצוה שאינו מצוה כלל לספק בקיום הגברא שהוי מצוה. ואולי בכיסוי הדם החפצא של מצוה הוא העפר 

בל לכאורה מסוגיא דדיחוי אצל מצוות (פ' לולב הגזול) מבואר שהדם הוא הדם ונחשב כספק בחיוב הגברא. א

   .]  החפצא של מצוה ולכן בכסהו הרוח וחזר ונתגלה פטור למ"ד יש דיחוי אצל מצוות

) 'ג סעיף ד"קצ' סי( א"המג כ"מש עלש ,בקיום בספק גם להחמיר שחייב סוברים פוסקים כמהד מבואר ובאמת

 מחוייבד העוזר אבןה בשם השקל מחציתה שם כתב ,בקיום בספק להחמיר חיוב שאין ל"הנ ג"פמהל המקור שהוא

 תוספותה ז"גרה ישע הבגדי בשם( שם ברורה משנהה פסק וכן העוזר אבןהכ סוברים אחרונים ורוב ,להחמיר

 א"רע' בתשו מבואר וכן. ל"הנ באחרונים' עי, לזה מודה א"המג שאף א"וי). שם גיבורים מגןהו) בליקוטים( שבת

) 'א' סי( מלכו הישועות כתב העצמ תכלת מצות לעניןו. לשמה בספק שנכתבו תפילין ןיענל') ד' סי סוף א"ח(

 בעל רבו מפי ששמע) ד"י ק"ס 'ט' סי( ציצית בהלכות המחנות לכל מאסף' בס מובא וכן ,לחומרא א"סד דאמרינן

 החיוב לגבי רק כן כתב שלא מדויק ג"פמה מלשון ובאמת. מקומות בכמה אחרונים בעוד משמע וכן. אלעזר המנחת

 ה"ר סוף' מגמ זה לחילוק סמך ויש. תיקון בספק גם חיוב יש מדרבנןד מודה אבל  התורה מן בדאורייתא להחמיר

                                                             
שלמה). ובהערה לשו"ת עמק הלכה  וכן כתב בשו"ת דברי מנחם (סי' ג') להגר"מ כשר (והעתיקו נמי במלואים לתורה 11
גר"ט גאלדשטיין זצ"ל (בענין מותר בפיך) כתב שא"צ להטיל ספק תכלת כיון שאינו יוצא מהספק ומציין לעיין בדברי מנחם הל

  שם.
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 קאי לאד לדחות יש שיף ם"המהר דברימ הראיה וגם. ל"ואכמ ש"עיי, ברכות לודאי קודם תקיעות ספקב:) לד דף(

 כן ל"ס דלא להוכיח יש שהבאנו הראשוניםמ פ"ועכ). שם( התכלת בעין' עי, שם' בגמ ט"השו לפרש רק לדינא

 צ"אש משמע הראשונים לשוןדמ אאל ,רוב דאזלינן בתר חיוב עליו נשאר לא מחמיר אם התםד לדחות יש ואולי[

  ].ל"ואכמ לזה

' בתשו' עי. ספק בגדר שאינו שסוברים משום הוא ז"בזה תכלת ללבוש הדור גדולי הורו לאש הטעם עיקרד ונראה

 ש"להגרי תשובות ובקובץ ,12ודאי מידי מוציא ספק ואין נגנז חזקת שיש) ל"הנ( מקוטנא להגאון מלכו ישועות

 תכלת ספק אלא אינו אםד לומר יש עוד. הדבר בגדר יותר ייןעל ריךוצ, לדבריו ציין) 'ב' סי א"ח( א"שליט אלישיב

. 13פשוט ינוא ז"וכ בחוטים במנין וספק המדוייק במראה וספק במין ספק, ספיקא ספק כאן שיש משום פטור ממילא

  .מ"ואכ בזה הרבה להאריך ויש

                                                             
שם הביא ששלח את השגותיו  מכמה ראשונים ואחרונים ובהקדמהאמנם בעין התכלת (פרט השני) הרבה להשיג ע"ז  12

מחמת חולשתו. ועוד העירו מהמהרי"ל בתשו' החדשות (סי'  שאה"נ צריך לעיין בזה יותר אבל אינו יכול והשיבקוטנא להגאון מ
וכן מורים פשטות לשון הרמב"ם וסמ"ג ש"בים המלח הוא מצוי" משמע שאינו גנוז אלא מצוי  ה') שכתב להדיא נגד זה

יתכן ו. ין ידוע רק שדרך הצביעה לא ידוע, ויש לדחות)(ובפיה"מ כתב הרבמ"ם שאין אנחנו יודעים לצבעו ומשמע קצת שהמ
   ט' סעיף ו') עיי"ש בב"י ובמג"א וביאור הגר"א ואכמ"ל.שתלוי בדעות בשו"ע או"ח (סי' 

 הרוכלים בקופת' עי, כשר אחד מין שרק נאמר אם( לתכלת כשרים שאינם מינים רוב בתר אזלינן ספק שבמקום לומר ואין 13
: יג דף( דכתובות ק"פ א"לרע ח"בדו' עי שהרי), מ"ואכ ועוד ד"ס' סי שלמה שאילת ת"ושו חול טמוני ובשפוני מועד ריש י"לתפא

 פי על שינוי ואין אחד להיות שצריך שבמקום) ף"הרי בדפי. כז דף( בקידושין ן"הר פי על שביאר) מדברת דראוה בסוגיא ה"ד
 מסורת דבעינן הלוי הבית בשם שאומרים מה בפנים הבאתי דלא והא. ל"ואכמ, רוב נגד שהוא' אמרי לא לזה זה בין דין

 שאין או ספק נשאר עדיין אבל ודאי שיהא אפשר שאי רק בזה הכוונה אם ידעתי שלא משום הוא, ויגדך אביך שאל שנאמר
 .ל"ואכמ, מסורת בלי כלל דין שום
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