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  ד"בס ד"וחוו הסכמה

 ובו תכלת לולאות בשם, י"בכת עדיין, ספרו לי והביא נתכבדתי. א"שליט טייטלבוים יעקב שלמה ח"הרה' כב
 מרדזין ר"האדמו ליינר העניך גרשון' ר והנורא ק"הגה היה זו במצוה המתחיל אשר התכלת ענין על ריםבירו

 ברורה קבלה לנו ויש, ל"וז כתב א"רס' עמ התכלת עין ובספרו. הענינים בכל העמיק והרחיב והאריך, ל"זצ
 וכידוע - תכלת מצות' א יגלה הגואל ביאת שלפני אמר מקאזניץ עולם אור הקדוש הגאון שהרב נאמנה ועדות

 וגדולי, התכלת וחיוב ענין לחדש ק"הגה שזכה ואף - בדרגות רק אחת בפעם הולך אינו שבקדושה דבר של
   .תכלת שלבשו בזמנו עולם מגדולי הרבה ויש שנמנעו ויש שהסכימו ויש שחלקו יש זמנו בני

 וכבר, ז"ע שרבו הקושיות ומפני, תהמציאו מפני, בזה דעתו לקבל נתקשו התכלת של הדג זיהוי בענין והנה
 לבישת בחיוב והכרעתו דעתו שקיבלו ואף, בענין מופלגים ח"ת נכנסו ל"הנ ק"הגה אחרי לערך שנה ארבעים
 לא עדיין מ"ומ, בקונכיא המונח חלזון מין שהוא נתברר ובעיקרון – המין בזיהוי דעתו קיבלו לא מ"מ, התכלת
   .הנכון המין נתברר
 היוצא והצבע, ובפוסקים ל"חז שציינו במקום שהוא - החלזון מין שנתברר י"הש בחסדי םשני כמה זה וכעת
 אפשר זה שממין, מכוון התכלת עשית שנפסק סיבת וגם; דור מדור בקבלה לנו המסור תכלת צבע הוא ממנו

 נסתובב שזה וכמובן [בזה להשתמש ואסרה – ארגמן לצורך בזה השתמשה והמלכות, וארגמן תכלת לעשות
   ]י"האר ש"וכמ משמיא

 ,הים כעין שצבעו חיותו בחיים עודנו החלזון את וראיתי התכלת את המייצר במפעל שביקרתי אחרי והנה
 זמן ואחר; לארגמן שמגיע עד, מעצמו לגוון מגוון ומשתנה, )נפשו דם לא [בתוכו הכנוס ודם פציעתו וראיתי

 ולא, הצביעה מעשה בשביל רק שפעולתם מניםסמ י"ע כ"ואח] ם"הרמב ש"כמ [כדיו שחור נעשה שמתייבש
 מתהפך הוא, בשמש הנמצא וכחות סגולות בה שיש מנורה י"ע כ"ואח, כלל הצבע על משפיעים ולא נשארים

 וטבילת ביורה הרתיחה כ"ואח. ציצית מצות ולשם לשמה העבודה מתחילת נעשה זה וכל – תכלת לגוון
 עובר שאינו וחזק עמיד והוא, אצלנו המקובל התכלת צבע ונעשה ונספג ונצבע צבעים של ביורה הלבן הצמר

 אלו עם ודיברתי]. העתים בכותבי כמבואר עשיתו סדר היה וכן[, בזה המומחים שהחליטו וכמו כיבוס י"ע
 ושם וספרד יון כגון התיכון לים הסמוכות בארצות שנמצאים אף [ל"חז שציינו ממקום אלו חלזונות שהעלו

   .זה לפי ומוסברים מובנים וסתירות סוגיות הוהרב] לרוב נמצא
 יקבלו בנקל ולא עורף קשה עם שהם דווקא לישראל ניתנה שהתורה בארוכה שביאר ן"הר דרשת דברי וידוע

 .ז"ע נפשם ימסרו הענין אצלם שנתאמת אחר אמנם - היטב שיבררו עד דבר מכל מתפעלים ואינם חדשות
 אמנם; עכשיו עד בנמצא היה שלא דבר מכל נרתעים תורה ובני ישראל שעם, זה בענין גם הוא שכך ופשוט

 גדול מקום שיש למסקנה יגיע זה ענין על האחרון בזמן שנתחברו הספרים על שיעבור וצורב ח"ת שכל נראה
 שאין מדורנו פוסקים דעת גם והביאו לסתור שיצאו הספרים על גם ועברתי. ובשלימות כדינו המצוה לקיים

 התכלת שהוא לדבר ורגלים הקושיות כל מיושב חלזון של זה שבמין, יראה המעיין אך – זה מצוה לקיים חיוב
 קמעה הולך והכל, בצנעה תכלת מצות לקיים שהתחילו ושלמים יראים הדור מגדולי וכמה כמה וכן. הנכון

   .צדקנו משיח י"ע שיהיה ונקוה - עם ברוב יקיימוהו ישראל שכלל בקרוב ונזכה, קמעה
 שאין ופשוט, והבונה הסותר חלקי כל שמביא" תכלת לולאות "דנן ספר הוא שנתחברו הספרים מן אחד והנה

 השאלות כל על בירור ולמצא לדעת הרוצה - בכללות אך, בספר הכתוב כל על מסכים שאני להגיד יכול אני
 כותבה .דור מדור לנו המסורה ישראל מתורת ופוסקים ל"חז ממקורות ודעת טעם טוב ימצא המנקרות

 שם על תכלת שמה נקרא למה, שלח בספרי ואיתא, מצרים ויציאת בכורות מכת - בא' פ ק"עש וחותם
 תכלת פתיל, הדרשן משה רבי דרשת הביא י"ברש וכן, הלילה בחצי ויהי שנאמר בבכורות המצרים שנתנכלו

 של בכורות מכת האי תכלת מצות קיום שבזכות ונקוה; ש"עי תיכלא שיכול של תרגום, בכורות שכול שם על
   אמן , רב ערב שלטון ביטול י"ע אתנהו בכור אני אף המשיח מלך על ויקוים - וישמעאל עשו

   החרדית העדה ץ"מו, אופמן עמרם
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