בני ברק מוצש''ק י"ח באייר תשע"א

לכבוד הרב  ...שליט"א
עברתי על החוברת "חותם של זהב" ,וראיתי כי הדברים טובים ונכוחים ,ואם
כי יש דברים שאפשר להעיר עליהם ולא כל הראיות הם מוכרחות ,מכל מקום אין
מקום להטיל ספק במסקנה כי החלזון מורקס טרונקולוס הוא המקור האמתי לצבע
התכלת ,וכי דרך הפקת הצבע הידועה לנו היום הזה היא פחות או יותר הדרך
שבה הפיקו את צבע התכלת בזמן חז"ל.
אני סבור שהדבר ברור ,מעבר לכל ספק שיהיה ראוי לקחת אותו בחשבון.
וזאת מאחר וברור שגם בזמן חז"ל והגמרא היו הגויים משתמשים וצובעים בצבע
תכלת ,ובכל ספרי חכמי אומות העולם המפרטים את כל סוגי הצבעים שהיו
נהוגים באותם זמנים ,מופיע חלזון זה כמקור לצבע ,ואין שום אזכור לחלזון אחר
שמפיקים ממנו צבע תכלת .וכיון שהוברר שניתן להפיק צבע תכלת מחלזון זה -
דבר שראיתי בעיני  -אין טעם להטיל ספק בזיהוי החלזון .גם דרך הפקת הצבע
מופיעה בספרי חכמי אוה"ע מאותה תקופה ,והיא דומה לדרך ההפקה הידועה לנו
היום ,כך שגם מבחינה זו אין לערער על זיהוי התכלת ודרך הפקתו.
מה שיש כן אולי מקום לדון הוא שמא על אף שברור לנו שזהו התכלת
שנהגו בה בזמן חז"ל ,מ"מ אין לנו להטיל תכלת בטליתות שלנו ,משום שכבר
למעלה מאלף שנים לא נהגו בישראל להטיל תכלת ,ואין לנו לחדש מצוה זו גם
כשאנו בטוחים באמיתות התכלת ,ואם כי אינני סבור כן ,מ"מ הרי זו שאלה שיש
מקום לדון עליה.
אמנם לאחרונה נשמעים טענות שונות והעלאת כל מיני ספקות בזיהוי
החלזון ובצורת הפקת התכלת )או בגוון הצבע( ,דבר המנוגד לכל הגיון ואינו ראוי
להתקבל אצל כל בר דעת ,וכל הראיות לכאו' שהם מביאים מהגמ' ומהמדרשים
לשלול את זיהוי החלזון ,הם דברים שאין בהם ממש ,ואפשר לישבם בקל.
ולדעתי מה שמביאם לטענות אלו ,היא ההנחה שבדורנו אין ראוי לחדש
מצוה שלא נהגו בישראל למעלה מאלף שנים ,וכיון שאין כח ביד אדם לקבוע
לבטל מצוה מטעם זה ,הרי הם נמנעים מלהכנס לבירור הענין ,וטורחים להטיל
ספק בדבר שבהגיון אין ראוי להסתפק בו.
בכל אופן אני בהחלט מסכים עם המסקנות שבחוברת ,שהדברים מוכיחים
שזהו חלזון התכלת ודרך הפקתו כפי הידוע לנו היא דומה פחות או יותר למה
שהיה נהוג בזמן חז"ל.
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