
ישראלאורקבן

כ"ץאברהםמרדכיהרב

ב,פ.ודעת",ייתורהאברכיקהלאב"ד

ביטינובציציתתכלתטצותקיוס
עוכםאורהקדושהגאוושהרבכאמכהועדותברורהקבכהככויש"כי

כישראכ"תככתמצותחאדיגכההגואכביאתשכפכיאמר ...ז"כ Yאזכי pמ

רס)ע'התככת(עיו

בבדיהםככפיעלציציתלהםועשואליהםראמרתישראלבכיאלדברכתיבי

ובו.'לציציתלכםוהיהתכלת,פתילהכנףציציתעלוכתנולדרדותם,

חיטיהיוומתיכםהבבד,ככפיבארבעתחרטיםשמוכהלהשיםהיאציציתמצרת

 • 2תכלתשלשניםאואחד

ציציתמציתלקייםהתכלתחשיביתא.

התכלתאתלחפשזו,מצרהלקיוםמישראלאכשיםהתעורדוהאחרוגיתבשכים

התררה.מןהמצוהעיקרכפיהציציתחרטיבתררולקבעהולמצאה,

גפטקהוכןהלבן,אתמעכבתהתכלתשאין .3במשגהשגרגראמכם

להשיםלגרישאבללבד.לבןבשליד"חריוצאיםתכלתלגושאיןבזמגיכו 4ההלכה

ברשיזכרוציציתבמציתצרהכן"יאחר : sשלחבפרשתהרמב"ןדברילבנראל

היההזכריןיטעםהמצרת,מוזרלתהארהשבתאתישכחררלאכולן,המצותכל
ששבבימטריאציציתשלהמגיןמפגירש"יכתבהמצית,לכלבציציתשיהיה
בתררהשהציצתזה,הבינרתירלאתרי"ב.הריקשריםרחמשהחרטיורשמיכהמאית,

הללביתלדעתשהחרטיןיעודותשעים,מאותחמשאלאמכיגםואיויר"דחטר

היאהזכדיןאבליכו',שכיםאלאאיכםהתררהמןיהקשריםשלשה,אלאאיכם
אמררלכוהכל,תכליתרהיאבכלשהיאהכלהכוללתלמדהשררמזהתכלת,בחרט

דרמהריםליםרדמהשהתכלתמפכישאמרררזהוהשם,מצרתשהיאכל,אתוזכרתם

כיהמרארת,תכליתהגורןבםבשםוהדמירןרכו',הבבודלכטאדרמהררקיעלרקיע

רכקבעהתכלתנמצאאםכן,ראם .תכלת"כקרארלפיכרההוא,כגררןכרלםירארברחרקם

כרארי,ה'מצרתכלאתרזכדתםשללהבטחהבםכזכהבציצית,תכלתחוט

זהמעכביןאיכןרהלבןשהתכלתשאע"בכתב, 6המצררתבטפרהרמב"םועיד,

לח-לט,טו,במדברד.

תכלת,פתילמאמדראהתכלת,שלהםהציציתמחוטיכמההיאראשוניםמחלוקת . 2
ששי.פרט

לח.מנחית . 3
ה"ד,פ"אציציתהלירמב"ם . 4
לח.בפסוקשם . 5

י"ד.מצוה . 6
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קבזישראלמנהגי

רז"ל:י"אבשורשדברירוביארמצות,שתיראינההיאאחתמצוהמ"מזה,את

שמצאנומהלולימצורת,בשתייימנרותכלתשלבןשנאמרלנראפשרהיה"רהנה

מצררתשתישהןיכרלשםאמדםרהראישמעאל,דרביבמכילתאמברארלשרןלהם

ואינההיאאחתמצרהלציצית,לכםרהיהלרמרתלמרדלבן,רמצרתתכלתמצרת

זהאתזהמעכביןשאינםהחלקיםשאפילרלרהתבארכברהנהמצררת,שתי

אםתזכרו,למעןבציציתהכררנהכיאחד,העניןכשיהיהאחתמצרהיהירפעמים

מועדיםבספרבזהדנררכבריימנה".אחתמצרהלזכדרןהמחייבהדברכללכן

עייןהן,מצררתשתיבאמתלמהלהסביר , 8אפריםדברירבספר 7רזמנים

מקיימיןראיןציצית,ממצרתחלקהיא,שתכלתמברארהדיןפניםכלעלבדבריהם;

התכלת.עםביחדכ"אלבד,בלבןמותהכשליציציתמצות

דעתהיאכןהלבן.אתמעכבתהתכלתשאכןבראשוניםדעהשישנהועוד,

שהתכלתנרטהשדעתנרירדע"והויוז"ל:שכתב , 9דשבתכפ"בהמאררבעל

הלכותבעלקיראהר"שמדברינראהרכורכי'התכלתאתרהלבןהלבןאתמעכבת

שלר,ציציתבהלכרתהלבןאתמעכבתאינהיהתכלתזרמשנהכתבשלאראשרנרת

האלהים,בדבראישישאלכאשרעלירלסמררהרי"ףאחריהבאיםקדמרנינררמנהב

כןרעלרלשנות,לחלרקמהינחניהירם,נהובשהראכמרבינינרהמנהגפשטרממנו

דבריו:וסיים ,ראירתיושדחהבמלחמרתועיי"שהראשרנים".בעקכייוצאיםאנחנו

איןתכלתלנושאיןאנוכדבריושאםהדין,מןכרלוהעולםכלפרטרהרא"רהנה

תקנוהיכןיראנרסרפריםמדכריחייבשהראיאמרראםלבן,להטילצריכיםאנר

צריראדםאיןהללרבמקרמיתעכשיוהמאררלכעלוהנהוכר'התקנהזוחכמים

וכברוכר:חטאתשחייבאלאערדרלאבשבת,שאסררוכ"שלבדר,לבןלהטיל

אברתוהרי , 1Oהללוברבריוהציציתמןעצמיפטרימירשכלעדותרקבלנר

 .עכ"דוכר'"תכלתבלאלבזבהשישכטליתלצאתנהבוהגאוניםמימרתהקדמרנים

 1Zהעיטרררבספר 11דעיםבתמיםיחידאה.דעתאינההמאורבעלדעת

מדרבנן,רקהיאהירםציציתשמצרתברורב"ריצחקהר"רהנשיאבשםמרבא

שהמהר"ם 1.3הטורהביאערדהלבז.אתמעכבתהתכלתשמה"תמשרם

רבב"חירסףבביתרעייןברה"ר,בשבתמצרייצתבטליתיוצאהיהלאמררטנבררב

בהערה.כרטימןאחלק 7.

ז.טי' . 8

הרי"ף.מדפיע"אי"בדף . 9

O .בדבריר.אחרתגירטאלרהיהרשמאהמארר,בעלבדבריזרעדרתמצאהיכןצ"עך

רכ"ד.טי'יך.

Z .ציצית.הלכיתך

שא.טי'אר"ח .~ך
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ישראלאירקבה

שאינהבטליתרהירצאהלבן,אתמעבבתשהתבלתשחשבמשוםשהטעםי 4שם

י. 5חטאתחייבברה"רבהלבתהמציייצת

חיתנוסירא,ישיבתראשבאון,פחניברשמואלרבבירסתבאןלהביאישעוד

שנרפסציציתהלכיתעלבספרופרמבדיתא,ישיבתראשבאוןהאירבשל

מ"מאבלוכו'.הלבןאתמעכבתהתכלתבמנחותבמשנהשברסי 6לאחררנה

שםדי,בבמראחכמיםבדעתהלבן,אתמעכבתאינהשהתכלתסרברהראבםלהלכה

 .י Bמחבריוכרבייהלבהיחיד,דעתשהרארבידעתנגד

עםציציתלהעדיףישסיברתכמהשמחמתהנ"ל,מבלהיוצאפניםכלעל

וכלהדעותבלידילצאתרבוטיםדרא,שאכשררבזמננוובפרטתכלת.חוטי

לנסותישודאיירם,בכלאותהשמקיימיםדאררייתאמ"עלפנינררהריהחרמרית,

המרבחר.מןמצוהרלקיימה

כהינהבבגדיתכלתב.

רמנהיגיהראשיהבתורצירן"."חובביתניעתקמהבעררשנהרחמשיםכמאהלפני

ספרשהדפיסז"ל,קאלישערהירשצבירביהבאוןביניהםישראל,בדוליכמההיר

ישובבחידרשעיסרקרמדיהארץ.רבניןלישובהנרבעיתההלכותבכלהדןצירן","ררישת

עםמכתביםלחליפתנכנסהראהזה.בזמןקרבנרתהקרבתבעניןגםעסקישראל,ארץ

-עקררנית-הסכימרושניהםז"ל,סרפררהחתםז"לאיברעקיבארבירררר,גאוני

לעבודתבנרבעמסוימרתבבעיותהסתבכוהםאבלי, 9הקרבנותהקדבתלהחזיר

ועיד zהרמב"םסשלדעתכהונה,בבדילגביהיתההשאלרתמןאחתהמקדש.

עשייתוהדיתכלת,מצמרעשןי-הדיוטכהןשלאף-האבנטהיהראשןנים

עצהלהשיתידעולאארורלדירןנכנסצירןהדרישתבזמנני.נשכחההתכלת

יג,טייאו"ח , 14

הויאולאלהבגדהציציתבטילהתולבדבלבןמדרבנןמצוהרקישאמאפילןןבעצמ , 15

רהןיאלהבגדבטילהדאינהקיי"לאזלהטירהיררצהפטרלההציציתאמורקמה"ת,אפיימשוי

מגדימבפריבזהעייןלחרד,בלבןליכאדרבנןתקנהשאפייהרמב"ןלדעתדחששצ"לרא"כמשוי,

בציציתלצאתשלאבריטקביתאנשינוהגימהירמשעדיידיעציצית.להלכותשלוהפתיחהבריש

לרהיהבשבת

(הלביתהעיטירובטפררפ"ו)טייבלאו(מהדורתהרמב"מבתשוביתמוזכרזהטפר , 16

והיאשנה,כשמונימלפניהקאהיריתבגניזהנתגלההואדבר,ממנונודעלאאבל ,) 146עמודציצית

ע"יונדפטשוב,נתגלהלאחרינהאבלעקבותיו,אבדישרבהאחרוניתבשנימפטרטבירג,בטט,נמצא

תשנ"ג,בשנתטבגראליהוהר"ר

לט: , 17

רטו-רטז,בעמישמראה , 18

בדבריהמ,ע"שפטח,קרבןלגביעכ"פ . 19

למלך.במשנהרע"שה"א,פ"חכהמ"קהלי . 20
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קנטישראלמנחגי

מדברישדייק , 21ישראלהתפארתדבריעללהטתמררהיצררזר,בעיהלפתרר

שצריביםרקדריקא,חלזרןלתכלתצרירשאיןגררל,חידרש 22במנחרתהגמרא

ראיןמתקייםשצבעיב)הרקיע,כזיהרכחרלצבעשיהאא)תנאים:שנילהתקיים

שהראאילן,לקלאתכלתביןלהבחיןהןבגמראשהרבאררהבדיקרתמשתנה.ירפיר

שמראהרצבענמצאאםכן,ראםבטהרתר,עימדהצבעאיןאבלכחרלצבעג"כ

רעפ"זכהרנה.לבגדירביזלציציתביןכשריהאמשתנה,צבעיראיןתכלתמראה

רנרכלמלאכיתיים,מחימררםזהצבעלהמציאבזמנניגםשנרכלצירן,בדרישתכתב

החלזרן.לחפשצררראיןרשיבלאבנט,בילהשתמש

מפירשתתרטפתאאישתמיטתיהרכנראהמאד,נפלאיםהתפא"ידבריאמנם

מןשלאהחלזרן,מואלאכשרהאיןתכלתלהדיא:שםדאיתא 25מנחרתבמטכת

לפטוקתמיהמ"מבטפרר,זרתיטפתאהביאלאשהרמב"םראף . 24פטילההחלזין

בדבר.חילקשרםמציניכשלאכתרטפתא,דלאלהדיאהלכה

התכלתשכחתג.

ליהאמר 25במנחרתשמציניכמרבנמצא,התכלתהיהעדייןהאמךראיםבזמן

מייתינןליהאמרלה,צבעיתרהיכיתכילתאהאיהידהרבברשמראללרבאביי

רבבשניתכלתאאייתיממשכימר 26שםרערדרכי:ביירהלהיררמינןחלזיןדם

אינרציצית,בהלכותאחאי,ררבבשאלתרתאבלוכי.'יצחקבררבבדקיהאחאי,

נראהכן,ראםמציי,היהלאכברשבימירומשמעלתכלת,הנוגעותההלכותמביא

 • 28תק"כאלפיםד'לשנת Z7ש"לאלפיםד'שנתביןהתכלתשנתבטל

הארמיתחכמישלהימיםדברימכיתבישידועמהלפיהיאשנתבטל,והטעם

בתישכלרומימלכרתמאתחוקיצאההזמניםשבאותם , 29ההםהימיםשל

מיעד.סדררישלפירושיבהקדמתי . 21

מב: . 22

ה"ו.פ"ט . 23

ע"ב.ו'דףחרלטמרנישפרני . 24

מב: . 25

מג. . 26

 .בעררהגמראחתימתזמן . 27

בערר.השאלתרתחבירזמן . 28

מילתאגלויאםביבזהאיןשהרילהלכה,גיייםשלעדותםעלסרמכיםאנוראין . 29

עדותלגביבכה"געליהםשסומכיםשמצינווכמולכל,הידועיםבדבריםתרמםלפירמשיחיסבעלמא

(גיטיןשטרותלגביעכו"םשלערכאותועלבששים,ביטרללגביארמאהקפילאעלוסומכיםאשה,

חייסלריתורה,ושיעורימדותלספרבהקדמהזהבעניןעודרראהדכורתייהר.הרבהרעוד ,):אי

בייניש.
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ישראלאררקל

זימגזירהכתיצאה . 50מחירהאתהעלרוגםלמלכרת,שייכיםתכלתשלהצביעה

התכלתעשייתנשכחהכברשניםבמהמשרולאחרהתכלת,עשייתמאידהיגבלה

מצותלשםלשמהלהיעשותצדיכההתכלתצביעתהרילזה,בנוסףהיהודים.אצל

להבטיחמאודיקשהדיוקא,הגוייםמןהתכלתלקנותצריכיםואם , 5ציציתן

 • 5Zלשמהצביעה

ומצינוישראל,עלרכותגזירותגזררהנוצרייםררמישמלכיידועהריוערר,

ותפסומרקתהבאזוגישראלמארץלוששלחררבאבימי 55סנהדריןבמסכת

עלשגזרישכמוי"לושמארכו:תכלתניהוומאיבלוזהנעשיםדבריםרבידםנשר

שלאאףהתכלת,עלגםגזרההיתהכרוכדומהרתפיליןהחודשיקידרששבת

בדבריערדרראהבכלל.זהרגםמצוותהרבהעלשגזרולפיכן,בפירושמצאנו

לאנשיתשובהשכתבגארן,יהודאירבשלתלמידותלמידבאבוי,בןפירקוי

ישראל,אדץמנהגיבכמהנהגושהםמהבדברתק"מאלפיםד'בשנתאפריקא

ספרים"רבכל : 34וז"לטעות,מנהגישהםוכתבוא"ילמנהגיהתנגדובבלוגארני

מרעטים,משניםאלאזהבריקלכתרבנהגולאעכשיורעדמשהשמימותהישינים

יקראושלאישראלארץעלשמדהרשעהאדיםשגזרהיאשמדשמנהגמפני

הירלאישמעליםוכשכאואותן,שורפיןשהירמפניתררהספריכלוגנזרבתררה

אתמעבדיוכיצדלמעשההלכהבידםשישסרפריםלהםרלאתררהספרילהם

לכתרבשעשוהגויםמוריקלוקחיןרהיותורהספריכותביןצדובאיזההעוררת

שבארתהלהדיאמפררשהריוכר'".תררהספריבהםכרתביןרהיוזרהעבודהספרי

ראםפלאים,ירדהוהמצררתהתררהוידיעתבא"י,ושמדותגזיריתהרבההיותקופה

ד'בשנתאמנםמישראל.נשתכחווצביעתההתכלתמצרתשגםחידושאיןכן

התררהמצררתלקייםישראלריכלוישראל,ארץאתהערביםכבשותמ"גאלפים

בחרפיאזשהירהצביעהבתישאריתאתהחריברעצמםהערכיםאלראבלכרארי,

הלבן,אתמעכבתאינהשהתכלתההלבהנפסקהכברשאזרהיותישראל.ארץ

צביעהרלהקיםרלחזררהקשייםאלרכלעללהתגברמיוחדצרררלהםהיהלאשרב

הנשייה.לתהןםןשקעהכליל,התכלתנאבדהכררמשרםכמרבן,זו

מרארזיןהארמי"רר.

האדמר"רז"ל,ליינערהענירגרשרןדביהרהגה"קהרציאתרמ"ז,אלפיםה'בשנת

לכלהודיעירבחול",טמןני"שפרניבשםספרטהררת","סדריספרבעלמראדזין,

דרלר.אלףמאהבערר-בזמגיגוהכטףשערלפי-היהאחדפונטשלמחיר . 30

שמ.במנחיתכמבראר . 31

 • 368-370עמיבורשטין,מנחמלריהתכלת,טפר . 32

יב. . 33

 • 561עמיח"בשכטרגנזי . 34
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קלאישואלמנהגי

הנקראהרירדבעלהספריממןבאחדקראהרא . 3s.התכלתדגשמצאהערלמ

רעי"זסביבירכלשמחשירצבעמיןמתיכרזירקהיאלתרפסישכשררצימטינטפיש,

נסעהראהמפירסמ.החלזוןזהרשאילימראדזיןהאדמר"ררחשב .לתפסרמארדקשה

חלזרןזהישאכןשהחליטערבעניןהרבהרחקרמקרמותרלעורלאיטליהאח"כ

הסכמרתלקבלהרבנימלכלרנסעהתכלת,בנושאספרימשלשהכתבהואהתכלת.

לבשוכברמישראלאלףעשרמשנימיותררכהיומ : 36.כתברלבסוףזה,על

רכר'.והילכיממוסיפימיימבכלובעזהש"יתכלת

שרנרמ.מסובימטענותהרבהעמנגדוויצאילו,היורביממתנבדימגמכמרבן,

רמיישבן.הטענרתאלולכלמתייחסהואהתכלת""עיןספריובהקדמתהנ"לבספרי

תכלתמצרתביטרלטעמשתלההאריז"לבשמ 37.חיימעץכפרישמצאויש

שומלבטלשח"יענהזהעלבזה"ז.זולמצוהצוררשומאיןוא"כביהמ"ק,בחורבן

שאמרזי"עמקאזניץהמגידבשמעררוהביאקבלה,ע"פעניןאיזהמחמתמצוה

ע"פהאריז"לדברישמוביארלישראל.התכלתתתגלהשרבהמשיחביאתשלפני

ישראלבנילבבותהחורבןואחרהכנעה,לירלמביאהרציציתתכלתשמצרתקבלה,

 .דבריילבארהרבהשמרהארירהכי,בלארנכנעימ

אבלהתורה",מןאסרר"חדשסרפרהחתמאימרתהידועה,הטענהשטענריש

מנהבשומולבטללחדשהבאעלאלאלשרניצחיתכתב"שלארז"ל:ענהזהעל

מקרמלוואיזמקרמבשימנזכרשלאחדשמנהגאיזהלחדשהבאאו ...מקדמוניני

הדרתניזה ...דאררייתאפלפילאמתירלדינאחידושיזלחדשאבלחז"ל,יסרדיע"פ

בתירהמלאמקראהואנושןישןהריהתכלתמצרתנידרננירכ"ש ....ותפארתנר

רכר'".תכלתפתילהכנףציציתעלונתבר

ששבינוממהשהקשרישעניז.שללגרפרשנאמררטענרתבמהיראבל

אפשראיררא"כיקרימ,דמיורלפיכרשנהלשבעימאחתערלהשהחלזרז 38.במנחות

החלזון,סימניביזלהלבהזהסימןהביאלאשהרמב"מענה,זהעלארתו.למצוא

שהריכלל,מצריאינואחרימשבזמנימהכוינהשאיזרעוד,מעכב.שאינוומשמע

טבחימרכנבוזראדזהשאירהארץומדלתהפסוקעלאיתא 39.שבתבמסכת

ועדצורשלמסילמיתחלזוןציידיאלרירבבימייסףרבואמרולירבבימ,לכורמימ

אחתדברלצידכדימייחדימאנשיממשאירנבוזראדןהיהלאובידאיחיפה.

היההראמרמחה.ררפאגםכ"אחסידים,לאלפירבירקלאהיהמרארזיןהאדמי"ר . 35

לושישמהרפראימירשםלונותןהיהחולהאליווכשנכנסלאטייז,בלשיןהרפראהספריכלקררא

להתרפא.כרימרקחתבביתלקנות

ע"ב.ט"ררףהתכלת,עיןלספרובהקרמה . 36

הציצית.שער . 37

מד. . 38

כר. . 39
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ישראלאירקלב

רמקומרתשוניםזמניםשישהראזהדגשלהמציארתשאכןוהוטיףשנה,לשבעים

ר"לשנהלשבעיםאחתעכ"חוא"כמצול,הראאיןומתימצויהואמתישונים

מאללועולההיהשהחלזוז 40רדב"זבשר"תמ"שג"כוהביאמאיד.נדירשהוא

שעדשאפשרמוטיףרהרדב"זערלה,היהלאישראלשגלרראחרזבולוןשלבחלקי

שהרמ"עוערד, .לצודיירדעיםשאיןאואותומכיריםשאיןאלאמצריהואהירם

הים,בקרקעגידולובמקוםותקרענעוץשהחלזרןהגמרא,רבריפירש 4מפאנוך

אלאלעולם,במקומרהראמצרירא"כועולה,משםנעקרהראשנהלשבעיםואחת

הגירטאלזהלהוטיףיש . 42לצודררנקלמאליועולההראשנהלשבעיםשאחת

 • 44שנה"לשבע"אחתשערלה 43ציציתבמטכתשנמצא

ממנרהרבהשצדיםחיבעלשכלשידועהדברים,טבעלפילבארנראהערד

עדרבזמןרלרקחוכלל,כללמצריהראאיזואזמזער,מעטכ"אממנויישארלא

מהםלצידאפשרששרבעדריותר,ירתרמתרביםרהםררביםפריםהמעטיםשארתם

עםשהשתמשרשבזמזאפשרוא"כ . 4Sחלילהרחרזרנכחדים,הםרשרבהרבה

עדמאררהרבהזהמחלזוזצדר , 46למלברשיהםבההשתמשרהאומרתרגםתכלת,

אבלשנה;לשבעיםאח,'זכ"אלמצאםיכלוולאמאוד,מעטכ"אממנונשארשלא

 .מאדמצויוהואררבהפרההואשרבאיתר,צדיםשאיןשניםמאותשכברבזמנני,

מלבושר-כשגדלהזהשהחלזוז , 47רבהבמדרשדאיתאמהאשהקשריש

הצבממינימיןשהיאטבררהייתישראיתיו"קרדם : 48רז"לכתבזהיעלעמר,גדל

ישראלתפארתבעלהגארןהביזרכןקרני,עצםיכיטריבלבישגדליםשהםלמינהו

אבלבמדרשכדאיתאעמיגדלשלבישיהגםראיתילראיתןשזכיתיאחראבלוכר:

זהבעניןאבלרכר'".טחוטיבשרהואלברשוהחלזיןלברשכיהרא,דצבמינאלאר

תרפ"ה.סי'ח"ב . 40

יד-טי.איתח"בה'צבאית . 41

מספרשאחרישנים,מספרשלמחזןרלהםשיששרנדםחידםבעליבמהאצלידרערהרד . 42

ולאלפים.למאותמהםינמצאמאןדמתרביםהםפתאיםמסןדדמיםשנדם

ב"א.הלבה . 43

אחדעלמבונהשהדתהיבי'נבנתהשניםשבעוחברון ):דל(סיטהבמסבתיראה . 44

בצוען.משבעה

שנהשלשדםשמלפנרשיניםדגיםמיניהייארה"בבחופדיבדדועבזמנני,גםקורהיבן . 45

מוסדותודשנםמאוד,מעטב"אנשארילארביתשניםמהםשצרררבירןמהם,מאודהרבההדה

בדישנה,בבלמהםלצודשמותרהדגיםסביםולהגבילעליהםלשמורהממשלהמטעםמדיחדים

לגמרי.ויבחדריאבדרשלא

בלבד.בודדיםחיטרםלאתבלת,בלילהררהמלכיםמלבושי . 46

י"א.פסקאפ"זתבוא,ביפרשת . 47

ע"ב.רט'א Hעזיתבלתפתילמאמר . 48
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קלגישראלמכחגי

 50שמעוניובילקוט 49כדנ.אדרבשבפסיקתאביארר,צריכיםרבריועדיין

כמוקשהדברדהיינרנרתיקהראשמלברשררמשמעעמר,גרלנרתיקרהגירסא:

חלזרןהצדרבנןתנר 5שבתןבמסכתדאיתאמהאצ"עגםהצב.שלנרתיקר

רהארמי"ר , 52פציעההצרירכאגוזקשהדברשהרארמשמעיכר:רהפוצעי

הפציעהצערהרגששע"ירדחיקה,פציעהשר"ל 53לפרשנדחקמראדזין

הנרתיקפציעתעלקאישזהשתירצוישאבלעיי"ש,דמומיציאהרארהדחיקה

הצביעה.דםמרנחשבו

בהליאברהםהמגןולדעתטמא,דגהראהזהשהחלזיןעלירשהקשררש

לתפלין,הוקשההתררהשכלבפיר,המרתרמןבעינןהתורהמצורתבכל 54שרפר

חתםשו"ת , 55ביהרדהנרדעבשר"תבזהעי'בזה,נאמריתירוציםוכמה

יש . 59חמרבשדיגדרלהרבאריכרת , 5Bחסדתררתשר"ת , 57החיד"א , 56סרפר

בתשמישירקבפררמרתרבעינןרלאמצרה,תשמישירקהיאשתכלתשתירצר

רכלשרןבערר,הקשרררתבמציותרקנאמרבפירמרתרשריןשתירצרישקדרשה.

בלבד,טהררהבהמהערראלאשמיםלמלאכתהרכשררלא 60בשבתהגמרא

איברטמאיםדגיםשדם 6חידשןמר.אדזיןוהאדמר"רלעררן.יכו'הלכתאלמאי

עלהאחרוניםחלקרכברמזהרחוץבפיר.מרתרשפירהר"ליא"כהתירהמןאסרר

במסכתמפררשתמגמראעלייהקשההברב"יאברהם,המגןשלדינרעצם

 63מגדיםוהפריעיי"ש,סרכהלדרפןשכשרפליגילאכר"עקשררשפיל 62סרכה

רא"אמשישלציציתצרירמשישלדכגד 64בשר"עדקיי"למהאעלירהקשה

להדיאהרי , 65בחיירבינרכמ"שהתרלעתמגרףבארמשיאחר,מיןשלבציצית

בשלח.פרשת . 49

ייב.תתרמזעקבפרשת . 50

עה. . 51

ע"א.י"זחולטמובישפרני . 52

י"ג.רףתכלתפתיל . 55

י"ג.ס"קתקפ"רסיי . 54

גי.סייאו"חתנייבא . 55

 .רע"וסיייו"ר . 56

תרומה.פרשתקדרמיםובנחלרע"אסיייו"דיוסףברככי . 57

סי.סיי . 58

י"ד.ארתחברכהמערכתדיניםאסיפת . 59

כח:. . 60

ע"ב.י"אדףתכלתפתיל . 61

כג. . 62

סקכ"ח. Tמשב"לייבסייאר"ח . 63

גי.טעיףטיטייאו"ח . 64

תרומה.פרשתריש . 65
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ישואלאיוקלד

רהאדמר"ר . 66בלבדבתפיליןכ"אכרלההתררהבכלבפירהמרתרמןבעיכןדלא

שהרא-הקטורתמטממכיאחד-המורעל 68הרמב"םממ"שהביא 67מראדזין

דםהמקדשבמעשהשיככיטרשא"אעליוהשיברהראב"דשבהרדר,מחיההבאדם

כתבטלשכברתירץוערדהיא,טהררהחיהששמאכתבשםוברדב"זטמאה,חיה

 • 69בעלמאעפרלהירתוחזרארכלמהירתונפטדדםמתררת

ההלכותשכלז"ל,מראדזיולהאדמו"רטיבהלהחזיקאכוצריכיםדברטרף

טפריימתררביןידר,עלכתבררוכולםהציצית,רבחוטיהתכלתבצביעתהתלריות

כלויישבלמישורהעקובשםיהואומתכגדיו,ידיבירעםמו"ממתורביןשכתב

אחרעלירכחלקובזההתכלת,חלזרןמזהרתלבדבזה.שנתקשרוהבעיותהקרשיית

 .רכדלהלזכר,

דגרלאצבהיאלזין nשהראירתה.

ישראל,בארץואח"כאירלאנדמדינתשלהרה"רז"ל,הרצוגהלויהרי"א

 • 70בישראלהעתיקהתכלתעלמקיפהמונוגרפיהדיקטוראט,תרע"בבשכתכתב

בסוביאתורהחידושיבםוכתבתרדכיים,כת"עבכמהמדבריוקצתפירטםהוא

מצדביןצדדיי,מכלהנושאאתהרצרגהרבהקיףהבדולבחיבררו . 71זו

עםהתכתבהיאהעתיקה.הצביעהשלההיסטוריהמצדוביןיהאבדה,ההלכה

דןגמאלישישלחממנוביקשהמלומדיםמןיאחדישיכים,רביםמלימדים

לקבלהופתעהדצובהרבלבודקי.כדימראדזיןהאדמו"רשלמהתכלת

מגרףירצאשהראלפרהמשכן,בבדבתמשימציבררלארז"ל:שםכתבבחייבדבבררהבה . 66

וצבעבתחש,שאמרווכעניןטהררדבראלאשמיםלמלאכתהוכשררלאהתרלעת,שהואהשרץ

בדבדירנדחקרכברעכ"ל.בתרכם,שהתרלעתגרגריםמתרראלאהתולעתמגרףארנרהשביתרלעת

מביאל"טסי'אר"חס Hחתדבשר"תצע"גנאבלעיי"ששאגישצביעהרתירץל Hהנסרפרחתםבשר"ת

המציארתמןידרעשהרילתמרה,ישדבריררבגרףהעררת].בלקרטיעיי"שלדינא,בחיירבינרדבריאת

נרתיקצרמחגרפררמתררהערףשרץמיזשישמפררסםדבריהראחי,מבעלהםעצמםשהגרגרים

ששנינרממהצ"עוערדטמא.דברהםהגרגריםגםרא"כהתרלעת,גדלההזההנרתיקרבתררסביבר

שבהריםהתרלעתמןשלאהביאשבהרים,התרלעתמןתולעת,שניה"ן)פ"ט(מנחותבתרספתא

רצ"ע.דריקא,התולעתמןשיבאדבעניןלהדיאהריפסרלה.

ע"א.י'דףתכלתפתיל . 67

ה"ג.פ"אהמקדשכליהל' . 68

בשםהרי"ף)בדפיע"בלייאדף(ברכרתיונהרבינודעתהיארכןשם,משנהבכסףרכ"כ . 69

אינהזר"רגםהראב"ד:דבריעלכ"ג)ל'(שמרתתשאכיבפרשתהתורהעלהרמב"ןרכ"כמאיר,רבינר

מיארס".רלאטומאהלאבואיזבחילהממנהריזרבהדםמררבברהנאסףההראהלחרתכיקרשיא,

על , THE ROYAL PURPLE & THE BIBLICAL BLUEבתרך:תשמ"זבשנתלאחררנהנדפסההיא . 70

שפניר.אדרחידי

 .~ 49-4 ~ 7רעמ' , 217-241עמיבררשטיז,מנחםלהרבהתכלת,בספרראה . 71
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קלהישראלמנהגי

בעיהלהבהירבנטותוזר!בתכלתחיבעלשלחרמרשומשאיןזהממלומדתשובה

 72ז"לליינעריוטףמרדכיהרבדאז,מראדזיןלהאדמו"רמכתבכתבהראזר,

,אבלבביתואזהיהלאהאדמן"רהתכלת.צביעתנעשיתאידלהרדיעןממנרוביקש

הצביעהמלאכתכלרברמפורש,במכתבהרצובלהדבהשיבהאדמר"רשלגבאר

תכלתחרטישלחבילרתשתיגמלולשלרחהרטיףהואטרפה.רעדמתחלתה

הכימיהחבררתלשתיאלרמדרגמארתשלחהרצרגהרבחרתמ.בתרדחרתמכשרימ,

ידרעצבעהראזהשצבעלוענרהמוגםבעןלם,בימירבדרליםהכישהירוהצביעה

כילהוטיף,מענייןחי.מבעלחרמראודםשוםבוראין , PRUSSIAN BLUEהנקרא

מלחמתאחריכליל,רנשכחהכמעטזיניאדהרהתכלתגמהעתיקה,התכלתכמר

הרצרג,להרבהתקשררהמלחמהאחריישראלבארץראדזיןחטידיהשנייה.העולמ

הממשיכיםראדזין,חסיריע"יהתכלתעשייתלהחזירהצליחןזהמכתבע"יררק

 .הירםעדזרבעברדה

משרםהמקרריתהתכלתזראיןשלדעתרראדזיןלחסידיהרדיעהרצוגהרב

דםהםמכניסיםשאכןהעשייהארפןלרהרארהםאבלחי,מבעלבאשאינו

לדבריגלויהטתירהזרוהרי·במכתב,שמפורשכמרבדיוקהצבעוירצאהחלזרן

מתבשלזהשדםנתברר,חקירהאחריזר.בתכלתמבע"חחרמרשרםשאיןהמרענים

שלכאשהוכי'וחזקהגרולהאשהבערת"בתרדפעמימשלשהיורהבתרד

וכללגמרינשרףהדםהריכזורבחמימותצלטיוט, 9ססשלחרםשהוא , 7גיהנם".י

ואם . CHEMICALSל-רהרפכיםונשבריםמרוסטימהדםשל ) MOLECULES (החלקיקימ

(שהראזה CHEMICALבושישאחרדברמכלזהצכעלייצראפשרכן

POTASSIUM (. ,הראהבישרלבשעתהיורהלתידשהוסיפוהטממניםמןאחדרערד

FERRO-CYANIDE , מתרדאפילוארשודשלמדמרגםלעשרתאפשרזהדבדאבל
היוצאהכחוללהצבעכלרםמוסיףאינוהחלזרןשלדמוכןואםתפרחי-אדמה,

אינוודאישהטינטפישהרצוגהרבהחליטאלוטעמיםמחמת .התהלידשלבסרפו

 .התכלתחלזין

שהיאמפררש 74ברש"יהתכלת.חלזרןלזהרתניטהבחיברררהרצוגהרב

קוריםפרסירבלשוןערבירבלשרן . 7Sבצרפתית SNAILהיאזרמלהבלע"ז;לימ"ץ

ז"ל.העניךגרשוןרישלבנו .72.

המכתב.לשון . 73

(ויקראשמיניבפרשתהתורהעלברש"יערדרראהחלזרני.משקדיד"הכח:זרהעבודה . 74

בלתהלאשמלתךדי)חי(דבריםעה"פעקבובפרשתלימצ"ה,שהואהחרמטעלשכתב )'לי"א

עמר;גדלשהואחומטשלהזהכלבושעמהםגדלהיהשלבושםהמדרשמןרש"יהביאמעליך,

ג"בשחךמטהרירבר:עמרגדלשלברשרהזהבחלזרןלעיל]שהבאנר[כמיהראשלפכיכוהמדרשרכרסח

לימצ"ה.רששמםהראחלזרןמין

.7S רש"י.לעזיהספרע"פ
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ישראלאירקלר

שלובכת"ימוקף,דברשהואהחלזוןעלכותב 76כערורוכןחלזון, SNAILל-

שקורימלצורהשהכוונהברורומשמע , 77מפותלהיקףתמונתמופיעהערוך

SPIRAL . ה-שלצורתושהואSNAIL ,לוקורא 78ישראלבתפארתוכןהזה

בפי'וכ"כבלע"ז,פירפיר"אלתכלתקורא 79ברכותבמסכתהראבי"השנעקקע,

חיימובמקרר 81הערורבמוסףמוסאפיהבנימיןר' , 80יצירהספרעלהראב"ד

לאכילה,שמנמכרשהואירין,בארץהזההיומעדשמייכר ; 82יאירחויתלבעל

ממנושעשיוירועהעתיק,בערלממאודמפררסמהיהפורפיראבשמחיבעלרהנה

מבוארופלינירסאריסטרשלהמובספריארגמן,ושל(תכלת)כחילשלצבעימ

נודעלאאבל . MUREXושמוכזהחלזרןממיןוארגמןתכלתערשימרבציררןשבצור

הרגיממצייריראחרבספינה,אחדמלרמדנסעבערר,שנהמאתימלפניאבלמהר,

כלל,צבעשומביהיהלאבתחלהבגריר,עלמדמויהתיזאלומחלזונותאחרפצע

התחילהזההמלימרבחיל,לצבענתהפךהשמשעליושזרחהקצרזמןואחר

דבריעמהזההחלזיןפרטיוהשורהבנרשאהרבהרחקרזה,מופלאמעשהלחקור

חלזיןהואשזהכרמשימרהחליטמכררנימ,אותמרמצאהנ"להכותבימ

עדרצורמסרלמאהתיכון,ימשבחרפיהוכחה,עודניתיספהזמןלאחר , 83התכלת

קרנכיותאלפישמימצאוצביעה,בתישלמקומות-30-40כנמצאו 84חיפה

זה,צבעונצבענתבשלשבהמקדירהשבריגמומצאוחלזונות,שלשבורות

היאזהשצבערהבחינוהקרירה,בדופנישנדבקרהצבעשארירתברקרהמלימרימ

החלזונותערימותנבדקויכאשרזה,מחלזרןהיומגמשמרציאימהצבעאותרממש

שלארהיאערימהרכלחלזון,מיניג'שלשאריותבהמשישמצאואלי,במקומות

בורקימיכאשרתערובת,שומבלילברשלישימיןשלאובתערובת,מינימשני

צבעימנותןהמיניממשניהיוצאשהרממתבררהחלזונות,מאלוהיוצאהדמ

כחרלימ,צבעימנרתןהשלישיוהמיןשבתורה,הארגמןהיאשזרינראהאדימימ,

שבתורה,התכלתהיאשזוונראה

 • PURPLEצבעממניהשיגאבלהתכלת,מחלזוןציציתלצביעניסההרצרגהרב

מרררקבלהלנרישזהשעלשבתררה,התכלתזהשאיןבדעתרהכריעזהרמטעמ

חז"לרהריגורן,שומלראיןזהחלזוןשגוףהקשה,ועודבלריא","הימלשהיאדור

חלזון,ערר 76.

שיח,עמיטבגראליהילהרבהתכלתבמאמרהתמיכותראה . 77

מיעד.טדררישלפירושךבהקדמה . 78

ע"ב.'ייאדף 79.

 ..חנתיבבהקדמה, . 80

פורפררה.ערר . 81

צט.עמיאחלקאו"ח . 82

מאומה.זהמכלידעלאמראדזיןוהאדמו"ר . 83

בשבת.הגמראכדברי . 84

בר-אילו**אונ'-השו"תפרוייקטתקליטורמתוךהגליוו!קדושתעללשמורנא **

 
For more info, visit www.techeiles.org



קלזישראלמנחגי

המוציאאחרחלזוןחררצגהרבמצאלבסוףלים.רומהשברייתראמרובמנחות

ניסהלאאבלהתכלת,הואזהששמאלומריצירדינטינה,ששמוכחולצבע

מרוריזהשחלזוןא)להקשות:יששלוהזהויעלאבללציצית.צמרממנולצבוע

ביסרכאשרלאחרונהב)ישראל.ארץבחופיכללנמצאולאהימ,באמצעהוא

ממברהנצבעהצמרצבעמ"מכחול,הראהרמצבעכישאףמצאוצמר,לצבוע

נושענו.לא rעדיזהבזהויגמרא"ככלל.כוחלואיונברוין,מראההוא

בזמננרהחלזיןזהיי .ר

בהלכהגמבקיאיםשהמרמצררת,תורהשרמרימלומדימ,כמהישנמאלהבימינו

הגיערהמהתכלת.צביעת rבנעהרבהעוסקימוהםהצביעה,בחכמתיגמחז"לודברי

לזה,הרכוחתהרבהומצאוהתכלת,,חלזןוהוא MUREXה-חלזוןשאכןלמסקנא,

לארחרנהנודעלימ,דומהשאינו MUREXה-עלהרצוגהרבשטעןמהראשית,

מכרסההואהימבקרקעיתיחרתרשבמקרמלים;דומהאכןהמיםבתררזהחלזוןשגררן

הצבעבעייתבעניןרגמהימ.למראהמשמדרמהרמראהרשרנימקטניםבעלי-חיימעם

גדרל,סרוחןערשההזההחלזיןצביעתרהנהמקרה:בדררפתררונונדעממנוהייצא

ארתו Y1הכריהרע,הריחבגלללאחרימרהפריעהצביעהעםכשעסקהזהיהמלימד

הביחןשהמש,לעיןבצחרהצמראתכשצבעעברדתי.ימשיררשמלחצרשיצאחבריי

ההסברכוחל;צבעביחהדקרתסרלאחרהשמשלעיןגליייהיהבושצבעצמרשכל

רקרני , PURPLEקצתארתושעושהברומו-אינדיגטיןהנקראוחמרברישזהשצבעהרא,

היההרצרגהרבראמכוחל.צבעשהואאינדיגטיןונשארממנוהבררמומוציאימהשמש

 STEAM (חמיממימשלאדלתורמכניסוהיהאפילןאוהשמש,לעיןצמרואתמרציא

W A TER ( זהחלזןושאכןבעצמו,התירוץאתמוצאהיהבלבד,אחתדקהלמשר

השמימ,כצבעכחרלצבעמאפשד

ארפןעודשיש , 8Sז"לטוקציבסקימיכלייחאללהרבבמכתבוכתבהרציגהרב

שכפיאילן,קלאידיעלוהרא-התכלתחלזרןהראהמורקסשחלזרןלהוכיח

הציצית;חוטיבוזייפרואכןלתכלת,צבערדרמהמנחרתבמסכתבסרגיאהמבואר

נשתכחלאאילןקלאזהוירהבההתבלת.צבעגמנדעאילןקלאשלצבענדעואמ

אינדיגו , 87ירסףובנמוקי 86בערררשכתבוכמראלנדיגושהואיידרעזמן,בשרם

כחילהיאברהנצבעהצמרוצבעבר,צרבעימרעדייןמדינרתבכמההואמצויזה

דבמסכתהרכחה,ערדהוסיףהרצרגוהרבהמורקס.שללבחרלממשהדרמה

יצחקבדרבבדקרהאחאי,דרבבשניתכלתאאייתיממשכי"מראיתא: 88מנחרת

ט, Hנעמ'ה'כרךטיקצינסקי,מיכליחיאללר'יהמקדשהקרדשעירכספרראה . 85

אילן.קלאערר , 86
ף. Hהררמדפילד.דףמציעא,ככא . 87

מג. . 88
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ישראלאירקלח

סברלמעלירתא,ראישתנאיאדאבדדבחזותיה,ואיפדדיהודהדרבבדיה

אלאהיא,אילןקלארלאהיאתבילתאלאהאאלאאחאידבלהואמדלמיפסלה,

דבדבערלםשאיןמרבחזרמסוגיאוכר'".איתמדאהדדישמועתאמינהשמע

שאםאילן,מקלאתבלתאוהחלזרןמןתבלתאיאלאתבלת,צבעבושיששלישי

חז"לנתנרשלאמביררןבן,ראםאיתמד.אהדדיששמרעתאהדבחהשוםאיןבןלא

הכשדהחלזוןשללתבלתהמדדקסשלתבלתביןלהבחיןבדיקהסימןשום

שצריךאלאתבלת.שלהחלזדןהואוהמורקסהרשהיינרצ"לעכ"חלמצרה,

אירקשהבןראםמאינדיגאטין,באג"כאילןקלאשלשהצבעאחד,פדטלהרסיף

החרמרבהרכבלגמרישוריםשניהםאםלזהזהביןשיבחינובדיקרתלעשרתאפשר

הצבע,מןהבדומיבלאתמרציאאינרשהשמשלהשיבאפשרזהעלשלהם.

אילןקלאלביןביברההבדללהבידאפשרועי"זבדרמר,צחצךחיקצתברךבשארים

אביהרייאמרשלא"אלא : 89בספדיעפמ"שלרמרישרעודברומו.שרםבושאין

ומובח ,'''ובובגלךיעלימרדיעומילתבלתדומיםוהםאילןוקלאצבערניםנרתן

צבערניםמיניברשהרסיפראלאבלבדאילןבקלאנעשיתלאשהצביעהמבאן

יכוליםהיוהאמיתית]בתכלתהרסיפר[שלאאלרצבעוניםתרספתרמחמתשרנים,

ע"ינצבעאםאואילןבקלאשצרבעיםבדרךנצבעהצמראםבדיקרתע"ילהבחין

שלרהתכלתשבדק 90בותבמראדזיןשהאדמר"רמהעודיתיישבובזההחלזון.

רדאישבזמבנוהצביעהאומנרתלפישהרילמעלירתא,ואישתניאהנ"להבדיקרתעם

בירפיו,יתקייםרהצבעשונותלצביערתמלאכרתייםשרניםסממניםלהרסיףאפשד

היהלאואזבזמניהם,ערשיםשהיוהצביערתסוגילגביאלאנאמדולאשהבדיקרת

רבב"ל.אילןרקלאתבלתרקלהם

הנמצאיםאחריםלסימניםגםמתאיםשהראהמודקס,לחלזרןישהוכחרתערד

חרל",טמרני"רשפרני 9לזברלרן'משהבברבתבתיבא)החלזון:בעניןחז"לבדבדי

זהחלזרןשלדרבוהואכרראכןחלזון,היאשזך 92מגילהבמסבתחו"לודדשר

בשהראבעשהמהחלזוןהדםהרצאת Cבהים.שבחרףבחילעצמואתטרמןשהוא

מתאיםוזהבר,כליפההצבעאיןמיתתולאחרהדםממנרמוציאיםואםחי,עדיין

דליצילהיכיכיליהניחאטפיבשמהביהדאיתדבמה 9הגמרא';דבריעם

המציאותהיארבןצלולה,צבערמראיתשתהאצבעיהדליצילפי'רש"יג)צבעיה.

כשמניחיםואח"כ , 94ירוקנעשהואח"כצלולןהואממנרהדםשמרציאיםשבשעה

שלח.פרשתסוף . 89

ע"א.ע"גדףהתכלתעיזיבספדךע"בלייהדףתכלתפתילבספדי . 90

 .'טל"גדברים . 91

ו. . 92

עג.שבת . 93

בזהנדחקווהרבהלעשבים,דומהשהתכלת )'גפסקא(פי"דרבהבבמדברכמ"ש . 94

שפיד.מיושבעכשיןלנןשנודעהמציאותלפיאבלבלויא-גריזןהראהתכלתשצבעלומרוחשבן
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קלטישראלמבחגי

כשמרציאימאח"כררק , 95כדירשחררהראאזהרבהדמרמתאטףבקדרהארתר

נרתיקבתררחיהחלזרוד) .כחרללצבעהרפרהראהשמשלעיניארתררמגלימארתר

) SHELL ( ארתרקרדא 96בטנהדריןדש"יה)למעלה.שהבאנרכמילפרצעי,שצדיר

המציארת,הרארכןאיברימ,בעלשאינרכתב 97בשבתהר"ןרבחידרשיתרלעת,

לעיל.כמ"שעמרגדלרמלברשרנדתיק,בתררהדרהתרלעתבעצמהרא SNAILשכל

חלזיןדהצדשמשמעהיררשלמיבשמהביאררליחייב)ד"ה(עה.בשבתהתרטי Cר

אמאמנמהדבד,בטעמהמפדשימנדחקררכברצידה,משרמחייבאינרבשבת

כמעטשחלזרנרתלפיצידה,ברשאיןהראפשיטשאמרנר,כמר SNAILהראהחלזרן

שרמבהמראיןגדרלרבדרחקלאטלאטזזימהמנעימ,יכשהמממקרממ,זזימראינמ

המרהרילתופטן,כדיהתחכמיתשרמשא"ציערמד,ככיצרדהר"לרמש"המהידית,

 98האלרהדאייתכלרמחמתדביצה.פ"גברישכמברארקטןבביבררדגימכחירת

התכלת.חלזיןהראזהשאכןבעניןהערטקימכלכמעטמטכימימ

בלמלנרבצלצלתתכלתז.

תכלתמצרתלהחזירבאפשדותלדרןחכמימתלמידיכמהכתקבצרהאחרונרתבשנימ

המ . 99הנ"להחלזרןמדמלשמהתכלתחרטירצבעומעשהעשייכבדבציצית,

יהרבשליט"א,אלישיבשלרמירטףהרבשבדור,הת"חגדרליעמבקשדערמדימ

בכלפרטקימרהמהזאת,הפעילרתמאחררישערמדימשליט"א,גילדנברגנחמיהזלמן

דעתיאתלפדטמנתבקשאלישיבהרברהעטק.העירןבעתהערלההלכהשאלת

שאמרהטביר,ממנר.לייצראפשררכמהמחירר,כמהדברימ:ב'שאלאבלברבימ,

איןהדידארדייתא,טפיקאמטעמאפילובציציתזותכלתלהטילפטקירציאהרא

יעלההביקרשהרילקברתרשירצררבימשישרהירתד, ooלכרלמשיטפיקתכלתדי

ראכןכזר.גדרלהבהרצאהאדמכללחייבמטכימאינךזהרעלבירתד,המחיראת

לטערמצריכימלמהלהביןאפשרזה,לפיה"ב.פ"בציציתהל'הרמב"מכלשרן . 95

בחרל,רלאהראשחררהדםצבעהקדירהשבתררלפיבמנחית.הטרגיאכלכדמשמעמקרדמ,התכלת

צמרחבילתעמלמעשהשינטהלאאמהצמרלצביעתהנצררלגוינרהדמהגיעאמלידעאפשרראי

רפשיט.קטנה,

צא. . 96

קי.דף . 97

רכדלעיל.חיפהעדדצררמטרלמאזהמחלזרןצביעהבתישמצארמשימרגמ . 98

יהצבעהכימיהמומחיידיעלהתכלתצבענבדקהשכאשרחידוש,דברלצייןיש . 99

 613בשיעררביותרמתבלטאינדיגטיןשהברימימצאר , SPECTROSCOPYהנקראתבדיקהע"יבימינן

NANOMETERS ! איפןערדלניישכן,ראמהכחיל,צבעואתזהלדמהנרתנתהיאהזאתרהבליטה

 ."'המצרתכלאתייוזכרתמזהידירעלהתכלתצבעלרארת

ירתרלייצריכרלהיאואיןהתכלת,שצרבעבלבדאחדאדמרקיששעכשירלפיססך.

לחידש,חיטימשלחבילרת 3מ-סס
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ישראלאירקמ

צריכימציציתשלאחתלחבילהרהרייקרימ,דמירשהתכלת 101במנחרתמבראר

ארץבחרפירבזמננריקרימ,שדמירחידרשאיןרממילאחלזרנרת, 200עד-60מ

שרבייעלמשהיאחרששימהטבעשימריכיאיתרלצודארסרתהממשלהישראל

העיירותבכלששמייין,ממדינתארתרמביאימרלכןכר,כלמררבהשאיניכירן

דמימעילההראאיןהיומכרימשימלאכילה,במשקלנמכרהואהימשבחרף

כדאייהיהשיבהתכלת,ללברששירצירבימאנשימיהירשאמכמרבןאבלהרבה,

ויהיהירתרמחירריירדאחת,בבתהרבהרלצברעגדולותבכמרירתמיריןלהביאר

ממש,בזרלמצןי

הגמרארכדבריספק,מכחתכלתללברששאפשראמרמראדזיןהאדמר"ררהנה

ברכהמשרמרלאתיסיףבלמשרמבזהראיןרכו',לבןאלאיהאולא 10Zבמכחרת

מספקמ"עלקיימישחיובשאף 103לרמרוהרסיףאחר,פסולמשרמרלאלבטלה

כמההיררבזמכרעיי"ש,בזהחיוברמידיכפטראמאח"כירדעאינראמאפילן

לרבששהיהומילמחלרקת,להיכנסרצרלאאבלברברירשרנוישראלמגררלי

בה,לקיבררהח"קרצרלאתכלתשלטליתעמאיתרשיקברןרביקשתכלת

תכלתשלהטליתעמאיתרשיקברי 104בצוואתיז"להמהרש"ממ"שגמרמפורסמ

שילחןבעלרהרבעניבה,בריעשררקארתייפסלררשלאבצכעא,בחייוליבששהיה

נסגרהיהרכיר"בתעניתירמשבכלידעוליקררבימשהיראחרימרעודמלכימ

מהכפילמעשהלנהרגאחדכליכרלהירמאמנמהטלית,ארתהעמרמתפללבחדרר

ישראלגדרליכמהעמדברתירכברבידו,מרחהראיןההלכהמתררלרשערלה

ללבושריצימהמספקבתירתושאפילותכלת,עמציציתלהמלהביאממניוביקשו

המחלוקת,מחמתזהלפרסמררצימאינמאבלחייהמ,בימיאחתפעמעכ"פתכלת

רנהנהבמהרה],רפר"שלרישלחנה'שליט"אמקאשויהרה"צכברדעמדברתיאף

בררידרנןזה,עניןעלרבנימאסיפתלככסהרארישמןיאמרהרעייז,מעיקרמאד

לייאמרהדור,רבדולימזקניאחדעמדברתיערדרלמעשה,להלכהוברצינרתבעירן

זקןשהראאמרהתכלת,בעניןדעתישיחרוהממנייביקשיז"לחיימלהחפץשבאר

לירגמהנניזקןאבלחיימהחפץאינניראכילמחליקת,להיככסכחלוואיזמדאי

אחרוהיומהתכלת,שמצאראמרבאמראדזיןהאדמו"רשהנהאמר,ועררכח,איז

שבעידמנלןיא"כהתכלת,שהואאחרחלזיןריששטעהוארמרימבאימשנהמאה

היא,נכרנהבוראיזוטענהראמנמטעות,שהואזהעלגמיאמררלאשנהמאה

זהחלזוןעלעכ"פאבלוקדש,ראהכזהברבימלומרשניכלבמורהודאיתכאןיאין

ממההןתרממ,לפיהמסיחימהארמיתחכמימעדויותהןהרבה,מכריערתההוכחות

מד,יסך,

Z ,מ,סך

באררר, xמ"ארתהתכלתעיזבספררראה , 103

התררה,עלמרדכיתכלתספררבהקדמתשנדפסה , 104
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קמאישראלמנהגי

מגוףמההוכחותרהןלעשרתה,כרתבימשהמבארפןהצביעהלעשרתהיומשאפשר

יקרואיבר $50רקמחירוהלזרהתכלתרציציתלעיל.שהבאנווכמושמצאו,החלזרן

לנרישכברעכשירהרי 105זריקרהמצרהלקיימנפשישחשקהמיעכ"פילכזמדאי,

לקיימה.היכרלת

הקרשירתשיתרץתמימכהזמשיוחלנרשיביאממדרמימדוחעלינויעיררהשי"ת

בב"א.המקדשביתעברדתבעבידתמ,כהנימלרארתרבזכהרהאיבעירת,

רראהבמחליקת.שנרייסעמה,שערשיסרהחרלירתןהכריבותהתכלת,חרטיעשייתפרטי . 105

למעשה.הלכהערשיסאירבאררכהשביררמרארזיןלהארמריירתכלתפתילבטפר
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