
 בס"ד 
 התשע"ג כסלו

 דברים בירור
"דחלזון "תכלא הקונטרס בעניין

 "תכלא בשם חדש קונטרס התורה בני ציבור קרבב פורסם האחרון עתב
 איננו ה"מורקס" מחלזון המופק שהתכלת להוכיח מנסה אשר דחלזון"

 שאין ולהבהיר לצאת צורך שאין סברנו המתחילו תורה. שאמרה תכלתה
 שגו רביםש שמענו אך לקורא, נכרים שהדברים כיוון ממש, בדבריו
 לברר ספר במגילת לצאת אמרנו כן על ממש, בהם שיש וסוברים בדבריו,
 הדברים.

 להם שאין לדקדוקים ולא העיקריות לשאלות שהתייחסנו למודעי, )וזאת
 מקום איזה יש אם ואף והאמיתים, העיקריים הישובים את והבאנו הכרח,
 (.אמת אוהו הואיל מלהביאו נמענו לא זאת בכל מהן אחד על שדקדק

 חידושו

נעשה  והוא לסחורה, ששימש האחד "תכלת": סוגי שני שיש דבריו תורף
 של תכלת שניוה ,כחול וצבעו התיכון, בים מצוי והוא המורקס, חלזוןמ

 ווצבע לקמן(, שיובא )כמו כנרת בים המצוי אחר מחלזון והוא מצוה
 במקבילו ,חז"ל בלשון ו"חלזון" "תכלת" קרויים ושניהם שחור, כמעט

 תכלתל ודומה מתקיים אחד אילן, בקלא לצבוע דרכים שני היו הלז
 מתקיים. אינו אך מצוה, של תכלת בצבע והשני ה"מורקס",

 ראיותיו
 לדמות כ"כ תואמים אינם שבגמ' שהסימנים הידועות הקושיות מקשה
  הרמב"ם. מדברי מקשה וכן ימינו, של החלזון

 ן:בציד ושוברן הקושיות ונפרט

 הים, לגוון דומים אכן המורקס חלזונותמ רבים – לים דומה אינו .א
 ברד"ק כמבואר הים, קרקעית היינו "ים"ש לומר אפשר זה ומלבד

רבינו  וכ"כ לה. דומה והמורקס מכסים", לים "כמים הפסוק על
הים נקרא על המים כי אם על אין שם ( "א,י בחיי )בראשית

 .החפירה

 ים של לדג "דומה רצם[ ]ערך הערוך כתב – לדג דומה ברייתו אין .ב
 ואין ראשו", וממש כדמות הפורפורא, כלפי וחד ודק רחב שהוא
 כפשוטו. 'דג' הכוונה

 וכמו "דג" קרויין שבים הבריות כל – דג" "והוא הרמב"ם כתב .ג
 שמדוייק וכמו (,)יא,א כלים על רבה באליה הגר"א אדונינו שכתב
 לדג'. 'דומה אלא שאינו בגמ'

 דם כמות כשיש או כשמתייבש, – כדיו" שחור "ודמו הרמב"ם כתב .ד
 .כדיו הוא אכן ביחד,

 דיליה: מן והוסיף

 חלזון שכל הברייתא שכוונת סבור המחבר הרב – שנה ע' חי אינו .א
 שבעים כל עולה חלזון שכל ]והיינו שנה לע' אחת עולה וחלזון
 ,ודו"ק[ שנה, וארבעים כמאה לפחות חי חלזון שכל יצא וא"כ שנה,

 דעת בר לכל פשוט אך כ"כ. רב זמן חי אינו שמורקס ומקשה
  שנה. ע'ל אחת עולה החלזון שמין הש"ס שכוונת

 ,גו"ע יש שלמורקס ודאי – ועצמות גידין לו שיש בירושלמי איתא .ב
 לה שיש בהכרח חדשים ו' חיהש בריה שכל בירושלמי כמבואר

   .הקדושים חז"ל דברי על כי אם תלונתו המורקס על ולא ,גו"ע

 :קונכיה עם שהוא מוכרח שאינו  "חלזון", מהות על מדבר עוד

 דמו" שיצא בידיו )לחלזון( דוחקו - "והפוצעו עה.( )שבת רש"י כתב
 מלאכה, שום עשה לא חלזון של נרתיק הפוצע – קונכיה לו שאין ומבואר

 כתאבמל יהודה ר' לדעת מתחייב ,דמו להוציא החלזון גוף כשדוחק רק
 דש.

 היו חלזונות ב'

 לכך: ראיות והביא חלזונות, ב' שהיו לבאר יצא הנ"ל התמיהות בעקבות

 צדף יש חלזוןלש כתב ('א )י"ב, כלים מסכת על בפירושו הרמב"ם .א
 א"כ ומבואר ,דג הוא התכלת שחלזון כתב ציצית בהלכות ואלו

 דג, הוא בים הנמצא שכל מזה כתבנו כבר – .חלזונות ב' שישנם
 בזה איןו יבשתית, ולא ימית חיה שהוא לבאר םהרמב" וכוונת

 צדף. יש לוש הרמב"ם למ"ש ירהסת

 לא רמה ביד–חלזונות ב' שיש מבאר צא. בסנהדרין רמה היד .ב
 לא, אחדהו התכלת האחד אשר ,בדמם שצובעים שתים שיש ארומב
 ,שם הגמ' מיירי שבו היבשה של נות הרבה, ויש מיניםחלזושיש  רק
 שום ואין התכלת, צבעו שממנו חלזון והוא בים שנמצא חלזון ויש

 אחד רקש אלא מאוד, עד רבים חלזונות מיני שיש בזה חולק
 צבע. ממנו מוציאים

 החלזון טבעו מקום

 רבותינו: דברי עם מתיישב אינו המורקס שחלזון דברים ב' הביא עוד

 ביאר כבר –הכנרת בים הוא התכלת שחלזון מבאר מח:( )ב, הזוהר .א
 שם, אינו שהחלזון הקושיא מכח – (אור יקר ג' טו)בספר  הרמ"ק

 ראיה ומדבריו ,עיי"ש המלכות, שהוא העליון ינרתכ לים שהכוונה
 לנושא כלל התייחס לא )והאר"י הכנרת בים נמצא שאינו שמוכרח

 .(הסוד מספרי היוצאות הוראות על הקנה לשון ב' באות וראה ,זה

 במורקס ואילו דמו, את ולוקחין אותו ששוחטין מבואר הקנה בספר .ב
 ג"כ הקנה ספר שכוונת יתכן –המיתה קודם היא הדם לקיחת

 נתכוון לא שכלל היטב )ועיי"ש מיתתו,ל קודם דמו שמוציאים
 בני "לכן שסיים שם וראה (כן כתב ריהטיה גבא ורק ,זה עניין לבאר
 הסוד" לבעלי רק מושגים שאינם מאגדות להורות שלא מעתה הזהר

 כספר הוא ימינו ועד ,הסוד על מיוסד שכולו הנ"ל ספר ובפרט
 .ח"ן ליודעי כידוע ,החתום

 הגוון

 מן "חוץ ה"ח, ציצית מהל' פ"ב ברמב"ם כמבואר לשחור, קרוב צבעו
 שהרמב"ם ,בדבריו דקמדוק ואינו –כתכלת" נראה שהוא מפני השחור

 מעורב היינו ופתוך שבכוחל" כפתוך הצבוע "הצמר הוא שהתכלת כתב
 בהיר הוא וא"כ ,בלבן פתוך שהוא כה,ד( )שמות בנו אברהם ר' וכתב

 דבר כל וכינו "כחול" במילה בלשונם רגילים היה לא ורבותינו .משחור
 מקומות, ועוד שחור, שיינה גפן על סד: בנדה שאיתא וכמו "שחור" כהה
 בלו"א, צבע הוא שתכלת להדיא מבואר גם רבים ובראשונים ,בהנ"ל וכן
 בלשון דקדוק מפני הראשונים ודברי בידינו המסורה הקבלה לדחות ואין

 אלא לשחור נוטה היה לא זמנם של אילן שהקלא לקמן )וראה .הרמב"ם
 (.המורקס כתכלת היה

 ידוע הא' תכלת, מיני ב' היוש– פלא המציא ומהם קושיותיו, עיקרי אלו
 ,מצוה של אחד עודו ,התיכון בים החי המורקס הואו לסחורה, שמשש
 שמשמע תקשה ואם ו.מנמע   נגנזו כנרת בים החי קונכיה בלא חלזון אהו

 ,אילן וקלא ציצית של תכלת תכלת, לצביעת אפשרויות ב' שהיו במנחות
 מאוד כהה התכלת שצבע מבאר ע"ז שלישי, דבר לאמוראים ידוע היה ולא
 .הזכירו לא וע"כ ,המורקס עם מתחלף ואינו

 המורקס שאין לברר שמיא מן להאי ליה זכו – ברקאי אומר הרואה וכל
 מצוה. של חלזון

  

 
For more info, visit: www.techeiles.org



 עצומות פליאות

 בדבריו: צומיםע דוחקיםכמה   אך

 כדבריו, לא מבוארת עה. בשבת שם וסוגיא חלזון" ד"הצד ברייתא .א
 להביא שרוצה כמו ולא מיתתו, קודם דמו שמוציאין שם דמפורש

 ולא המורקס, על רימיי ששם ח"הרהמ יישבומ הקנה, מספר ראיה
 ובעירובין ובפלוגתא, ד"ה צד. שבת התוס' אך ,"תכלת"ה חלזון על
 דחותל ותמוה התכלת, חלזון על דקאי ביארו החי, את ד"ה צז:

 השערה. מכח הראשונים דברי

 ועד מצור נבוזארדן שהשאיר חלזון צדי על כו. בשבת שמבואר מה .ב
דוחה הרהמ"ח שהגמ'  ,כנרת בים הוא התכלת לדבריוהרי ו ,חיפה
 בכפתור כמפורש ודלא] המורקס על אלא ,התכלת חלזון על קאי לא

 )שהוא זבולון שבט של בחלקו שיש שהחלזון י"א, פרק סוף ופרח
נגד המבואר בתרגום יונתן  , וכןחיפה עד מצור מצוי ,התכלת( חלזון

וגם מבואר שם ש'ימא דטבריה'  –ַעל ְסַפר ַיָמא ַרָבא לג( )דברים
 [.בחלק נפתלי

 בשם הראבי"ה והביא לכרתי" תכלת "בין ט: בברכות המשנה .ג
 הצבוע דבר הוא ריןופורפ ,"ניןיפילפר ריןיפורפ בין" ירושלמיה
 אך .מצוה של תכלת על קאי שלא הרהמ"ח דחק המורקס, דםב

 מצוה, של תכלת על דקאי להדיא ב( א, )ברכות בירושלמי מבואר
 וכן ציצית, של תכלת הואד מג: במנחות מבואר וכן היטב, עיי"ש
 לא. סוכה תוס' וכן) בברכות בסוגיא ראשונים ועוד התוס' פירשו
 תכלת "בין השוו – ירוקה אלא ד"ה מז: וחולין ככרתי, הירוק ד"ה

 מצוה( של תכלת שהוא במנחות שהובא תכלת למראה לכרתי"
 ,הירושלמי ,הבבלי דוחה מצוה, של תכלת על קאי דלא ולביאורו

 .והראשונים

 בב' ומצאנו המורקס, על קאי "תכלת" בהם שכתוב ותמקראה .ד
 י,ט, )ירמי' תכלת העשויים חשובים בגדים שלובשים מקומות
 הגויים. אצל נחשב היה במורקס הצבוע שבגד וידוע כג,ו( יחזקאל

 וחור", תכלת מלכות בלבוש יצא "ומרדכי –ח,טו, באסתר וכן
 שם ב' נוסח בראב"ע )ועיין בפורפרין שיצא אסתר במד"ר שמפורש
 מכך וביותר דציצית(, תכלת הוא שם שהתכלת מדבריו שמוכח
 וידוע יוון נוהיי –אלישה מאיי מגיע שתכלת כז,ז, ביחזקאל המבואר

 שתכלת מפיס מאןד מאוד תמוה יוולדבר .שם מצוי שהמורקס
 איזה צריך היהלכאו' ו הנביאים, דדברי תכלת אינה שלח דפרשת
 דהנביאים. סתמא תכלת אינו תורה של דתכלת שתדרוש ברייתא

 שהחלזון ב' הלכה ציצית מהלכות ב' בפרק הרמב"ם שכתב מה .ה
 ורבספ הגרח"ק מרן שביארו ו)כמ הגדול ים והיינו המלח בים מצוי
 הרמב"ם דברי לדחות ותמוה ,שם אינו ולדבריו ,(ועוד מלך, קרית
 השערה. מכח

 ללבוש ידו איש ירים לא" שבימיו כח,ב( )שמות הרמב"ן שכתב מה .ו
 המורקס צבע לבש גויים מלך והלא ,"גויים ממלך חוץ תכלת
 נאמר אם וגם ."חמההר שהמציא החדשה תכלת ולא כנודע,

 להעמיס שקשה )מה המין, על ולא הגוון על מדבר שהרמב"ן
 ראיה אין כן ואם ,מלכות לבושי מעניין שם מדבר שהרי בדבריו
 גווניהם שאין "חהרהמ חידש הלא (לובשו בלבד גויים שמלך ממה

 !להשוותם לו מה וא"כ שווים,

 להפוך צריך "חלזון" ושני "תכלת" שני שיש כדבריו שלומר מהנ"ל היוצא
 התלמוד בעלי רבותינו על ולחלוק ואיטלולא, לחוכא והפסוקים הגמרא

 -החלזון סימני על במנחות שהברייתא מנין יאמרו ולדבריו ,הראשוניםו
  ?אחר חלזון עוד על קאי שמא מצוה, של תכלת על קאי

 יסודו על קושיות

 יש לציצית תכלת לבין לסחורה המצויה תכלת בין לחלק שחידש מה על
 להקשות:

 מפני פסולין בשוק תכלת של לשונות שהמוצא מבואר צו: בעירובין .א
 אם ורקים לשם ציצית, עשוישאינם  מאלגלי עומדין לשונות שסתם

 ומבואר. מצוה של שזה מוכח ,לשזור שטרח כיוון ים,שזור החוטים
 הרי ולדבריו לציצית, רק ולא לגלימא גם עומד היה תכלת שסתם

 ,לשמה שלא שנצבע  לחוש ומדוע ,למצוה רק עומד היה זה מין
 שמענו? לא למה בגדים, סתם בשביל 'האמיתי' התכלת שמש דאם

 אילן הקלא היה שכן ומוסיף מאוד, כהה שדמו שמבאר מה על .ב
שצבע הדומה לתכלת מצוי " תרפ"ה( )ח"ב, "זהרי כתב הרדב בזמנם,

הרבה דהיינו איסטס הנקרא בערבי ניל וצובעין אותו באופן אומנות 

ואם כן סבר שהקלא אילן שדומה  ,"שאינו עובר אפילו על ידי גיהוץ
 ההיא, מהתקופה אילן קלא בידינו מצויגם גם עומד ביפיו.  לתכלת
 דא"א, מכחישו המציאותגם )ו כהה בגוון ולא ,המורקס כצבע והוא
 מים(. ללא אילן קלא לייצר

 בכלל האם בירר שלא תמוה בצביעה, מים שמוסיפים שמקשה מה .ג
 מדברת שהתורה וודאי מים, תוספת ללא לצבוע אפשרות קיימת
 במיוחס )וע"ע ראיה א"צ והמפורסמות ,הצביעה דרך ע"פ

 שהיו מבואר ריהטיה שאגב טעימה, ד"ה מב: מנחות על להרשב"א
 .מים( גם שם

 בדבריו סתירות

 לסתירות: לבו שת לא חדש, מין להמציא העז שברצונו דברים איזה ונביא

 הנ"ל הברייתא לדבריו אך לחלזון, קונכיה שאין מרש"י ראיה הביא .א
 ראיה הביא ואיך ,מורקסל אם כי ,מצוה של תכלתל ענין נהאי

 מרש"י?

 אולם חלזונות, מיני ב' שהיו הרמב"ם דברימ ראיה הביא הרהמ"ח .ב
 בים מצוי שהוא הרמב"ם כתב מדוע הרמב"ם על הקשה במקו"א
 יונתן, תרגוםה דברימ כן לו דיצא ותי' ,בכנרת הוא הלא המלח,
 מן מקשה מאי, א"כ אך .החלזון טבע ידע לא הרמב"ם דגם ,וכוונתו
 שהשמיט פרטיםמהו ג. כדיו שחור שאין ב. דג שאינו א. -הרמב"ם
 כלל ידע לא שהרמב"ם בקל, לתרץ יכול היה הרי הצביעה, הבמעש

 ?התכלת ממעשה

 חש ולא תמוהה ומסקנתו ממש בהן אין טענותיו שכל זה מכל העולה
 וכמעשה ,השערות איזה מכח עליהם חולקו כלל, רבותינו לדברי

 התוס' בעלי והרמב"ם, רש"י - הראשונים רבותינו ועושה ,החוקרים
 באים כאלו השערות פי ועל ,ח"ו מכירים ואין יודעים כאינם והרמב"ן,

 דאורייתא. עשה במצות ראש להקל

 החזו"א מרן דברי

 בזה"ל שכתב שליט"א"ק הגרח התורה שר מרן דברי את הביא זאת מלבד
 אלא החזו"א דיבר ולא ,"זצ"ל החזו"א בשם אומרים וכן נכונים הדברים"

 אמר הרי אדרבהו ,המורקס לפניו היה לאש ראדז'ין, של הדיונון כלפי
 ללובשו מחוייבין היינו ספק של צלו צל ראדז'ין של בדג יהה שאילו
 להטיל שמחוייבין פשוט החזו"א מרן ולדברי ,קלב( ח"א, איש )מעשה
 שהציע אלההש נוסח את להביא צריך היה ח"הרהמו ה"מורקס", תכלת
 אין שלפנינו בנוסחו ,ענהו בדיוק מה על שיבואר כדי ,הגרח"ק מרן לפני
 .מובן לו

 דבר אחרית

 מצוי והוא תכלת, צובעים שבדמו אחד חלזון מין שיש ברורים הדברים
 ממנו הרבה צו: בעירובין בוארוכמ כו. בשבת כדאיתא התיכון בים

 והמלכים הנביאים, בדברי כמבואר למאוד חשוב מלבוש והוא ,לסחורה
 תכלת, ובדמ צובעים שהמורקס נתבאר ובימינו הרמב"ן, כדברי לבשוהו
 המלכיםו מאוד, חשוב מלבוש היהו לסחורה, שימשו התיכון, בים ומצוי
 מין אין מגעת, שידינו היכן עד הבדיקות שלפי וכיוון אותו, לובשים היו
 של התכלת שהוא ותמרא ראיות כמה וגם התנאים, בו שיתקיימו אחר

 בציצית. להטילו הוא מחוייב האם לברר ואחד אחד כל על ציצית,

 .הסדרים( בין )בשעות 760527/250/ .ד י. –והארות להערות
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