
ישראלארררר

ליכדזיןמאידהדכ
ירושלימ

תכלתשלחלזוןדגזיחוי
חלקהרצרגרהרב .דג-הדררהראדתכלתשחלזרןאמרמראדזרןהאדמר"רהנה

קאפ),מהאר-צדף-(קרנכרהבנרתרקהחרבעל-חרהראשחלזרןראמרעלרן

הרצרגכהרבהראחלזרןסתסכראמת,הסברותששנרבעהשר"תהךכחזהךבמאמר

מראדזרן.כהאדמו"רהואדתכלתחלזוןירק

דתכלתחלזין

גופוזהר)(רי"גזהחלזרןת"ר :מד.)(מנחרתבגמ'מקורךרתיאורוהחלזוןמהותהנה

רדמה )'זארתשטמ"קעפ"ירשייידירקנן.(תבניתןברייתןלימדומהרש"י)גןפו.(מראה

הגמ.'עכ"ללרג

החלזןןהואהדיןשדגלמטקנאוהגיעהחלזךןאתחיפשמרדזיןהאדמר"רהנה

שתיישהזובברייתאהנהלאחת,אחתינבארבפשןטה.זרברייתאב~תפרששבר

גופרשלחיצרניצבעדהיינוגרפרמראהדהיינרשגרפךהראהראשיןהטימןטימנימ,

החרמ,בגוךניהךאדגטתמשצבעלדג,רומהאינרשבצבעולדגרלאללם,דרמה

(עמודתכלתפתילבטפרהררזינררזיילהימ.כמרתכלתהראהדיודגצבעמשא"כ

בתילדתךברהכלולימיופיצבעימכלולגורמראהכירגעבכלישתנהגוומראה : Cמג

עכייל,תכלתמראההראההתחלפותבכלאכןריבא,יחלרףצבעמפנירצבע

 :ט"ב)(עמורהתכלתעיןבטפרלשרנווזהלימבהשוואההראדזינרמדייקרעפ"ז

אלא , ..ונדימשנעימגלירתנועתידיעלגורניוומחליףאתדבמצבערמראינוהימגמ

עכ"ל.תכלתמראהברנראהגרונירהתחלפרתשבכל

דרמההדיודגדהיינוהחלזון,שלדירקנרשתבניתהשני,הטימןאכתרבועתה

צבערמלבדכיממש,דגאינווצורתודירקנןתבניתהריהדירדגבאמתכילדג,
לאחלקימלכמהנפתחפירכילדג,דןמהרקדיוקנועצמגמהריהדג)כצבע(שאינן

מדג.קצתהראמשונהבזנובווגמכדג,

מרדזיןהאדמו"רלדברימתראמתשבברייתאהטמנימששתיאיךכתבתיכאןעד

שיתכןולרמרלהתפלפליכולולחלרקלהתעקשהרדצהשעדייןאלאהדיר,דגשהרא

בגללהראלדגשדרמהבגמ'שאמרררמהלדג,דרמהשאינוחיבעלכזההואשהחלזרן

זושטענהרבאמתדג,נקראכמימהחיחיבעלשכלרנאמר,דגכמרבמימחישהוא

טרבראינוהרמב"ממ"מאבל , 47מט'בהערה 34דףהתכלתטפרראההיא,נכונה

שרץזהראי :וז"להיייב)פ"באטוריתמאכליתהלכות(בקדושהכתבדהרמב"מכן,

ביותרהגדרלותוהברירתשבמימוהעלדקההתדלעימכמרהקטנותברירתאלדהמימ

טהור,דגרלאטמאדגלאהדגימבצורתשאינוכלדברשלכללוהימ,חיןתשהן

עכ"ל.וכיו"בוהצפרדעוהדלפוןהמימכלבכגון

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

הנקראמיוחדתצורההיאדגאלאדגנקרהביםשחימיכלשלאברמב"םמבואר

הואלדגיש'דימהלרמרא"אא"כהמים,שרץהראהרידגכצורתנראהשלאומהדג,

שרץאלאדגנקראאינולדגבדמותודרמהאינושאםדג,כמוביםשהואבזהרק

המיםי,

דומההואאחדבסימןסימניםשתילחלזוןשישמהגמישיוצאלעניננר,נחזרר

חלוקהואבצבעאבללדגדומהדיוקנובתבניתמדג,חליקהואאחרובסימןלדג

שניעודרהרסיףשבגמיהסימניםשניהביאה"בפ"בציציתבהלכותרהרמב"םמדג,

עינושדומהדגוהואחלזרןדםמביאין .. , :לשונווזהמדגמשונההואשבהןסימנים

עכ"ל,מצויהואהמלחרביםכדיושחורידמןהתכלתלעין

 :לחלזךןסימניםארבעהנתןהרמב"ם

דג,היא

התכלת,לעיןדומהעינו

כדיו,שחורדמו

מצוי,הואהמלחובים

קראןןאעפ"כהמים,שרץבאמתינקראלדגדומהאינןהחלזוןשבאמתולומר,לדחותראיו , 1

שהחלזרןזוברייתאכשהעתיקהרמב"םשהריאינו,זהדג,כמובמיםחישהואמפנילדגדומההתבא

שהתלזרואיתאואםלדג,'דומה'שהראכתברלאדג'ישהרארכתבהברייתאמלשרושינהלדגדומה

דג.רלאהמיםשרץלקרותרלהרמב"םהו"לא"כלדגדומהאינו

רצררתודירקנרתבניתהריהדיידבשבאמתלמעלה,כנזכרמדרייקתיותרהברייתאלשוןילכאירה

פיןכילדגדומהרקדיוקניעצםבםהריכדלעיל)הדבכצבע(שאינןצבעןמלבדכיממשדגאינר

רקשהואהגמישהבדרתיוצארלפ"זמדג.קצתהראמשןנהבזנבוובםכדג,לאחלקיםלכמהנפתח

לרמראפשרואולידב?שהואוכתבהברייתאמלשוןהרמב"םשינהא"בולמההואבדורקאלדבדומה

משונהאמנםשהואוצורתרדייקנודמותלבביהיינולדב""דרמהבברייתאדאיתאהאמפרששהרמב"ם

כיומראיתו,צורתןלגביהבורבהאיןדב""ןהואברמב"םשכתבמהאבללדג.הוא"דומה"ורקמדג

'דןמה"רקהוארמראיתרצררתולגביאבלדג,נקראשבתדלדתולומראלאמדב,הואשינהברדאי

לדג.

הברייתא.לשוןאתהרמב"םלשוןיסתורשלאליישבישכר

לשנרתהצוררסיבהרלאיזההברייתאבלשוןהעתיקלאלמההרמבייםעלקשהעדייןמ"מאבל

אפשרהיההברייתאכלשרןכתבשאילוהברייתא,מלשדושינהשבכרונהי"לואדלי ?הברייתאמלשון

דגסןגיםלשניהחייםבעליכלאתחילקהרמב"םשהריהמיםשרץאודגנקראהואהאםלהסתפק

שאנרמהשלגביארמרתזאתהמים,שרץשאיברלרמרדגשהואהרמבייםכתבולברהמים,ושרץ

החייםתייסבעליכלכדללשאינרדגשלהמידחדתבצורהדגדהיינרדגסתםדהיינודגלקרארגילים

הרמב'משחילקםביםשחיימהבע"חכללותלגבימשאייבלדג",יידומהרקהדידדגנקראזהלגביבימ

לדג.הדיודגשיירזהלגביהמיםושרץדבחלקיםלשני

דגימביןלחלקאסוריתבמאכלותשכתברמהדג,במימהחילכלקרראשהרמב"םלדחותאיווגמ

רצררתשביתלרמרשא"אכמרכןלרמרא"אדגים.צורתעלאלאדביםעלמדברלאשםהמיםלשרץ

לחלקרוצההיההרמב"םואמדברים,שתיהםדגיםוצררתשדגיםלדמרא"אכרדבריםשתיהםבית
רששלהממסריםחלקישמ"מדבבקראביםשנמצאיםמהשכלאףהול"לכרדביםלצורתדביםבין

הדב.צורת

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

 :הרמב"משהרטיףהטימנימשניאתרנבאר

הדיונוןעלכותבהרדזינר .כדידשחיררמדהראהשניחילרקשהראהשלישיטימן

הראכדירהשחררדמרוגמ ...הדירדגי ...ליהרבא :לח)(עמרדחולטרמונישפרניבטפרר

ל."עכ ,ידיתחת

שמההאחרונימכתברמצד"הראהמלחביטהשלישיחילרקשהואהרביעיסימן
שהרי ,מתרקיםמיםשהממנהרותלאפוקיוהיינרמלרחיםהכוונההמלחיםשכתב

פתילבטפרוהראדזינרלשרןוזה .סדוםשלימאהרמב"מקוראשלנוהמלחלים

החילוקרזהועכ"ל,מתרקימבמיםרלאהימבמירקיחיהלא : )מדעמוד(תכלת

חיאינרהדיודגכ"משאמתוקיםבמיםוביןמלרחיםבמיםביןחידגשסתםהשלישי

 .במלרחימאלא

חלזוניתשאר

הלכותבקדושההרמב"םשמדבריכתבתיכברכי ,עצמוסותרהרמב"םרהנה

צורההיאדגאלאדגנקראבימשחימיכלשלא ,מברארב"היפ"באטורותמאכלרת

קשהב"ואהמים,שרץהראהרידגכצררתנראהשלאומי ,דגהנקראמירחדת

בליםמסיעלהמשניותבפיררשראילודג,הואשחלזרןכתבה"בפ"בציציתשבהלכות

ינעלומברזלראשדמירןהואחלזון, ,השלשלתבזהקשראם :וז"לבתבא"מב"פי

עכ"ל. ,חלזרןהנקראהמימשרץהואהראשוזההדלתותבין

בתרגרמקאפחהרבשםרכ"כהמים.שרץאלאדגאינרשחלזוןלהדיאמבואר

בהלימ"הרמבכתבלארלמה ,דגשהואכתבציציתבהלכותואילר ,צדףשהראשלר

סוגישנישישלהרמב"םשס"לרצ"למדג?פרטיירתרשמשהואצדףשהראציצית

והרמב"םדג,הואתכלתמצותשלחלזרןייכמשא ,צדףהואחלזוןסתםחלזרנרת

לדגדומהרברייתוליםדרמהגרפוזהחלזרן :א ,מדדףבמנחרתיהגממלשרןלמדר

שאררלאדגהראזהחלזרןשדרקאיזהרי)רי"ג(יזה'מלשרןרמדייק .הגמיל"עכ

חזלונרתשארייכמשאלדג,דרמהזהרחלזרןתכלתלעניןמיירידשםוהיינר ,חלזרנרת

 ,לדגדרמיםאינמ

במצרתכשמדובר ,חלרקיםמרשגיםשתיבויששחלזרןם"הרמבשלזהמושברלפי

ישבאמתכיחלזון,שניהםנקראיםלמהייכאצדףהואחלזונרתובשארדגהראתכלת

הרכיכותבמשפחתהדיונוןנמצאכיוסהמקובלתהמיוןבשיטתוגמבניהםקשר

שדגלהרמב"םס"לכ"שאעפאלאך 74דףהתכלתספרעי' ,ולחלזונותלרהמשרתפת

לדגשדומההדיודגמ"מחלזוןטתםעםמשותפותלרוישחלזוןשנקראפ"אעהדיר

 .המיםשרץנקראלדגדומהשאינרחלזרןסתםכ"משא ,דגנקרא

 ,הראדזינרעלהחרלקיםשהקשרהקרשירתבליררדיםם"בהרמבזהסיכרםרלפי

קושירת,עליררהקשוהדיר-דגהואשחלזוןאמרשהראדזינרמהלדחרתרצושהם

עלמ"לקלהרמב"םאבל ,צדףשלנרתיקבתררהחיחיבעלהראשחלזרןוהרכיחו

סתםרקזהאבל ,צדףהראשחלזוןצודקיםהחרלקיםנמיהביאיןכיהראדזינר

 .הדיר-דגהראתכלתצרבעיםשבוהחלזרןאבלחלזרן,

 **בר-אילןונ'א-השו"תפרוייקטתקליטורמתוךליון!גהתשוקדעללשמורנא **
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רטסרפריםכינרס

ןנבארמ,הראדזרנרעלהקושירתונבאר

טרעניםינו Tהואדעלהח,לקיםא.

הרבדתירגמדהיםהיתהדאשהיזזזהרמב"םככתמ"א)(פי"בכייםנניהמשנידתבפירזש

כהראדז·נר.יאזזהצדף.שהזאהקרדשיישזוקאפה

דומה'זה'חלזוןשאמררתכלתגביהגמ'לשרןמדריקשהרמב"משכתבתימהרלפר

שהראדתכלתחלזוןלגברצודקהראדזרנרכילק"מאחר,חלזרןולאזהשדרקאלדג,

חלזרו.סתמעלמדוברכלרמרבמשנירתחלזוןסתמלגביצרדקימוהחרלקימדג-הדיר,

טרעניםינו Tהואדעלהח,לקיםב.

שרנאי,ש,ז,יסופראדישםייןפרזפישהסבירכפי ....ככת 199ננמדדהתכיתבספר

בכימיכהזעימישםבנניבניז-יזרק 7אדישםייפרופיאציבביקזריתשכ"גסיזזבהזדש

מחצזישהראדזינר)ננייכאזרה(קזשיאאדישםייופרזפיייהםביר .,'צבנניםירדקזבפ

כהםשמםיאזםכהיהייםהמיםנננשיםגבזההבמנניהבמיםאותדמרתיהיםשאםברזי

עיהחוץמןרקהואהכהיהיצבננאויםהזא)(זהתירזץ .כהיהי'יננשההצמרגםצמד

 ,'''עב .תזכיזותבתדךכהדישיהיההצמראתיצבזננכדיננדנקיםאינואביהצמר

 :תכלתפתילספרבסרףהראדזרנררזייל

אופזלחפשהרכרחתיכייגיעה,בגרדלהמצרהבמלאכתלעסוקהתחלתיוהנה

בישראל,לפניםהתבלתמציאותבימינעשהזהשבארפןלהחליטשאוכלבהמלאכה

מלאכתמכליהאחרונימבימימשנתחדשוכלימע"ירקלהעשותיוכללאשאמ

כזה,באופןאזשנעשהלהחליטנוכלאיראז,היהשלא(כימיה)רההפרדהההרכבה

רכזושבת,כליםבמס'נזכרימהיןבטחשהריכאלה,כלימלהמשהרןלומריתכןולא

הנזכררמהתכלתמציאותבימרשהירליהנרדעימבסממנימלדרושהוכרחתיבסממנימ

רקצררהזריעהמלאכתבהמוששייר ...אזנצבעכןכילהחליטשאוכלבאופןבשייס

ארפןוכןהצבע.בסממניבמשכןשהיהשבתבמס'שנזכרעברדהמלאכתוכלוכתישה

כלשבת,מס'ובמאירילר"תהישרובספרתוס'עי'בראשרנימשבזכרהסממנימבישןל

תררתכחעוצםוראיתיהתכלת,צבעבסממנינצרכימשהמבעזה"יבידיעלואלה

לכררןסתוםלכלבפלפרלימהגיעובפועלעשושלאמהשאףכמלאכימהראשונימ

נעשה'זהשבאופןההלכהלתרץשכתבומהוכלליראיו.ה'טודכיתורהשללאמתה

 ..אחר,באופןלעשותבאפשרואיןבאמתכן

שרמשאיןבארפןהתכלתצבעאתכדיוהשחורמהדמלהוציאבידיעלהרבעזה"י

להוציאפרעליםררקצבעמשרלליהמרהסממנימהחלזרןדמרקלהצבעמסייעדבר

עכ"ל.מהדמ,הצבע

ינו Tהואדעלהח,לקיםשלציטרטג.

כסזריתגסמנצאירושימ)',(אזיונתזזבתרגיםבמדרשיםכתימידים,המצךיהיזזזהשם

הזראתז:הייזהשפזתזבשתיזבננרב·ת.

נרתיק-בנניזזהי
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ישראלאורדי

 .שיגזבמקזרזתההזראזתאותזזהישםשישהזאברור

מיבזש.אזגרתיק.נקראתבהמתכםהשההיזזןהקייפה

שבאמתוהיינושניהמדברילקיימאפשרשיהאבאופןבזהלחלקשישובאמת

אןמרימשהחולקימכמןצדף)-קונכראבתורהחי(דהיינונרתרקבעלהואחלזיןסתמ

דג-הדיו,היאאלאחלזונותכשאראינןהתכלתדצביעתזהחלזוןומ"מ

הוארזדגו:עלהחרלקיםשלציטרטר.

תכיתשיכהיזזןששיטתזיהקדיםעייתהיהמראדז·ז.הרבע"יהתכיתהתגיזתאזדזת

מיכאעייםהנכריהחזקר-בקירוכ-הקדימזהוכברזשבזההרמב"םעיבעיקרהבגזיה

 .יויזאהזשבתימזד""הזיאזיזגיההחשובהםפרבעי .זיגמרי

הזאהמיחזביםכריזשחזרודמזהתכיתיעיןעיגזשדימהדב"זהזאאזמר:הרמב"ם

מציצ·ת).(פ"במצזי"

זזהבקרבזהאיצרהציבעיחזמרהיארבינזשכזזתנספקאיז-כדיז"שחיר"דמז

 . Ink-Fisn>פיש(טינט Offinallis Sepiaאפפיסינייסספיאהנקראימיןיכאזרהמתאים

ואויס .מראדזיןיבאזןשניםכמהשקדם .הנ"יבספרייויזהאןהשערתאמגםהיאזו

יבזשזאזגרתיקזמראהויאהמיואזתזשיגדפזמראהשאיןהחמורהבקזשייתיצדק

תכיתהזאהחיזוזשיהגזףשצבעיזמר(רזצה .יים"דזמה"גזפזהסימןאימתאים

 .המיןיאזתזמכזיזשהרמב"סכייהכרחאיןידעתיאמנםתכית)איגזדג-הדיזדאייר

לפיצבעןשמשנהטבען,שדג-הדיןהי"ואנגלרדיצחקהר"רהחסידליואמר

ארןליממחוץמשא"כתכלתצבעהואביטנמצאןכשהואשמ,נמצאשהראהסברבה

בצבעאןתוראהולכןהימבתורהדיודגאתשראהכותברהראדזינרתכלת,צבעו

בצבעאותוראהלאלכובימולאבמעבדהאותוראההזההחןו!קמשא"כתכלת,

הימ.בתןרכשהואכוונותכלתבצבעשהואכשאמרווברמב"מובגמראתכלת,

זיגו:האורעלהחרלקיםטעגתה.

אםגםבכביסהיזרדראיגרביזתרחזקהזאמהמזרקעסשעדשיםהתכיתשיזהצבע

איפ"בברמב"םזע"חזקים,הכיהצבעיםאחדהזאהמדעריפיכביסהאבקתנותנים

ביפיהשערמדתידזעהצביעהשתהאצריך

ישצפרןנקרא)(סבוןשלגבימוכיח ).צזתכלת(בפתילהרדזינר-לזהוהתשובה

התכלתצבעואילוהצבעמתקלקללאאילןשקלאוכתבהתכלת,לצבעריעותא

חזק.הכיצבעאינושתכלתראיהישאדרבהא"כמתקלקל,

 :תש"ס)(שנתראדזרןמביתאחדכתובוכר

עכ"ל.הצביעהכשעתביפיהעומדתועדייןשנה 7כ-סמלפניתכלתבידנויש

הוארזדנו:עלהחרלקדםטענתר.

שא"אהעידוזח"וי .אייזיקיאממשדומהממורקעסשעושיםהתכיתשיהצבע

 .במראהביגיהםיהבחיז
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ריאסרפריםכיברס

י"אבלייןיזuראלארר(קרבץשליט"אאכבלרדזuלמההרה"חזuלתשיבתיאעתיק

קלייז):עמרד

עימדיםהאיכדיבררבםהמררקסהבררכיםזuכיכיבכךהעיסקיםהחיקריםהעידרכבר

איפהןנשאלתארתם).פירזuרזuהם(כפיהמחבר)הערתמב.מנחרת(עי'הבמראבדיקת

שישמהבםבהיששהרינכונהאינהשלהםשתכלתראיהמכאןזuמאא"כהשאלה

אלהבינולאאא"כ ?התמההמצליחה,הבדיקהרבזuניהםאינדיבןקריאילןבקלא

הבינוזצ"להואמראדזיןהאדמר"רשלעדרתרשלפימההבמראזuלהכדיקרתנכון

 ...לחידרשרהתאימורהתרצארתלפיובדקואףהיטב

מיגרוןלהפיקניתןכיוםגםהריזuביררתימהלפיכילצייןהראויזuמןערדמה

בדרוקא.יחידגורןלוראיןעצמומהארנדיבובורניםשלרחבדי

רהארכיארלוגיההמדעעם"יהתכלתקביערת

למקרררתהקזuוררםהנתרניםכלאתמלכתובנמנעאנרמפורטםרבעצתעפ"י

תבלתבקינטרסא Hזuליטאדלרמנחםהרבזuכתבמהאעתיקרקמחז"ל,זuאינם

זuליט"א.אוירעבךעזריאלמהרה"בלהסכמהשזכהוארגמן

העטרףמאמרכלכלפיכברדזuלרבזuרוכשהציברררוב : )'אאיתזuני(חלקיז"ל

 Kללמיידמתקבלממנו,נידףמדעשלריחאזuרמאמרוכלמדעיתי,'ייבאיצטלה

מטפרלבךלמנרתריזuעליה,לחלרקשאיןתורה"יידעתבאיזרמדרברכאילוערררין,

ן Kרבוערד.ביארברפיה,הסטוריה,כברןשונים,בשטחימבזמניכוקיימזה[דברסיבות.

לעניננו].שנרבעבמהרקנעסרק

מצע Kובלמיניהט,והלרעזיותהמדעיותהמילימבכלבקיאיםהכלאין . 1

יודעהגבבד"ייהכרתבשמטתמאומחליטיםהראזuי,'אתהםיימאבדיםהקריאה

 .ררצהזuהראמה

לבתיב[בגון,להידרדעהעליליםגלדירםשקרימיכתיבזuאדמיתכןלאהרי . 2

חד]. Kבד Kל Kנמצאזuלאבזuעהבהפלרני,במקיםרבימכדי-חרטזuהתבלר

שהראבל Kברשאתמררברתזuניםזuחרקרמכרבד,זuאדםמסתברלא . 3

הראזu.את"יבלבל"

דאשומרביניםוהביונית,מזuכנעתבצורהכלל,בדרךכתובים,אלומאמרים . 4

הבריא",ההבירן Hכלפיבדרלומרראכבודבהכנעת

ירזuתימי,לפיכמטיחלחרקריטלהםלהאמיןזuיזuאינשי,בפיזuברררנאמר,נקדימ

בסייעקב,הקהילותבמש"כרעילדאררייתא,שנרבערבמהרבמימרבגויבזהלדון

ישלמדידיתע"פמידותזיהריאדדרתבדבריהי),ארתחי(סימןתררהזuלזuיעררין

מקיבילםיבם Kשמספריםראיהמביאיםזuאיןאף :עתיקדתרמטבעיתהביתהרכתלי

מלסייתבבדרפילו K Kדהאיכא,טימדכיוקצתמקרםמכלאמיתיים,לדבריםאצלנו

רת t'(-קדמרבלרומייםיוסיפרןס'עלזuםאמוריםודבריודרבנן,באיסירעכ"פכאמן

יאכ"מ.דדים)היה
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ישראלאררריב

בעניןתימו,לפימסיחשלייצל"אפיליכאןאיןדידן,שבנדיןלהדגיש,ראויאמנמ

יודעימהמשהריוהגיגיהמ,חקיריתיהמלכלרכמשקלשישמראשלהמידועזה

המואותושצבעו,התכלתצבעעללחילופיןאוהקדומה,הפיניקיתהצביעהעלמראש

פוגעהחץוממילאהעיגול,אתמקיפימואח"כמסומנתהמטרהכלומר,לגלות,שואפימ

לחלזוןהסימנימע"פהמסוימהדגאלשהגיעמהחוקרימאחדכגוןבמרכז.בדיוק

תמלוגימבקכלתראשיתאותמיזכהתגלית,שלפירורוכל .ציצית!הליברמב"מ

[שלאמדהימימ"ייגילויימעלובפרסומתבעיתון,מרעישהבכותרתובמקבילבהתאמ,

אחד].אףמענייןלאכלל,שבדרךהאסקימואימ,חייעלמחקרהופעתכמר

קצהצבע"ייפסבכלביידעימ,שלאאוביודעימלראות,החוקרימנוטימכ,ךעקב

הצגתמואינתונימ,שינויעלהמוחשודימהאבודה,התכלתגילוישלהקרחון

וכמאמראלו,ממילימשנפגעמימכלמחילה,מבקשאני{מראש .ובמדויקבשלימות

דיברתי"].עליך"לאכךנוהגאינךאמהחכמ

עלשנתפרסמומדברימכידועדא,בכגוןהמחשודימבכלל,שהחוקרימעודמה

חוקריעלבפרטאמורימדהדברימפרטימ,וזויפןש"הוזמנן"מחקרעבודות

לשטחלהכנסמורשיממספרומתיהענין,בסידמצויימהכלשאין[כיוןהארכיאולגיה

הבדדקימהמימיהטבע],מדעיבשארכמואחריהמלבדוקאפשרותואיןהחפירות,

לימרביותרונקלל,ךואשמירליישמוריד,רוחצתיידהמחקר,תוצאותאת

לך:ןאומרימאבן,שריגילךימציגימהפלןנית","מתקופהפרטיממספרשנחשפי

איתמ.תתווכח"י"לךהקדומה",העתשלמחרישהשהיארואה"אינך

מספרומתקבלנאהדברלהביאראויאלו,כגוןראיותע"פהסתמכותעניןובכלל

חזילדידירבב"חעד.)ב H(בדאיתאבהאשלח,פרשתשליט"א,לגרח"קדקראטעמא

משמימממנרמנערבאמתואמאי . Tע"חוליותלמימניליהאיבעירכי'מדברמתילי

אתלמניתבדעתויעלהשלאמשמימסיבביוגמהחלכהאתולבררהקרןאתלקחת

בדברימלחטטזהדיןע"פההלכהלבררהקב"הרצוןשאיןמזהנראההחיטין,

או"חבב"יזהבענין[יע"עההלכה.אתלבררצריךעצמההתורהע"ירקעתיקימ,

מהע"פתפילין,פרשיותלעניןר"תכדעתשסברוהראשוניממןדישד, Hלסיי

לשמרעהסכימשלאא Hו Tבחהמעשהעודוידיעע"ש,הנביאיחזקאלבקברשמצאו

התגלהולבסרףצד"ק,ארתכתיבתצררתלעניןאברהב,מהר"ישלמס"תהוכחהעל

ל, Hעכואכ"מ].יותרמאוחרסופרע"ירנכתבושהוחלפויריעותאלוהיושאמנמ

נותןזהתיארר :רז"לכתבמדענימ),שלשיטותחמששמסכמ(אחריביובאות

השערותשלתילימתיליברנהחוקרכלהחוקרימשלהעבודהשיטתאתבמדוייקלני

החוקרימסיכומיבפניראשלהרכיןעלינוומדרעידבהינףאותמומורידמשנהויבא

עכ"ל.החדשהמחקרירמילדמהירדעמיכאשרזמנינובני

 ) Tקט"דףררראפיהברכה(היכלהגארלה,תהרהראז

למקרמרהאררןשיחזררתלרישהעיקראלימלךברנןלרמשרחאמרכר
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