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  ),מב ישעיהו( :ִמְׁשָּפט יֹוִציא ֶלֱאֶמת ְיַכֶּבָּנה לֹא ֵכָהה ּוִפְׁשָּתה ִיְׁשּבֹור לֹא ָרצּוץ ָקֶנה:  קֹולֹו ַּבחּוץ ַיְׁשִמיעַ  ְולֹא ִיָּׂשא ְולֹא ִיְצַעק לֹא

  "בראותם יחד תכלת מרדכי"ג "ד אדר תשע"י

  למען האמת לא נחשה

מאמר בתגובה /מפרסם בזאת בפעם השניה מכתב" פ המקורות"דרך התורה ע"מכון 

ובפעם הזאת תגובה מאת חכם . ז"לקונטרס המתנגד לקיום מצוות עשה דתכלת בזה

העדה החרדית  ד"י ראב"ולהסכמתו שע "תכלא דחלזון"אחד בתגובה לקונטרס 

א "ש טיטלבוים שליט"ג ר"בפעם הראשונה פורסם על ידינו מכתבו של הרה. א"שליט

  ".בין תכלת לארגמן"כתגובה לקונטרס " להבדיל בין תכלת לארגמן"' בקונט

וכמשפט הראשון כך השני שברוב הנקודות לא דייקו כל צרכם ובחלקם אף העלימו או 

    .דברים שאין הדעת סובלתםואף הגיעו ל, שנעלם מהם מידע חיוני

ובנוסף להתנגד , אך לא כראשון אשר רק ניסה להטיל ספק או לדחות הזיהוי הברור

כבר הגיע לדחות באופן חריג דברי ראשונים " תכלא דחילזון"הרי שב, מטעמי השקפה

  .ל"חז יואף לעוות פשטות דבר ,ואחרונים כלאחר יד בכמה ענינים עיקריים בנושא

ובאמת לא היה צריך לכל זה אם כל מי שהיה מצוי בענין היה מעיין מתחילה ועד סוף 

בחיבורים שנכתבו עד כה הן המצדדים והן השוללים והיו בודקים אחריהם במקורות 

בראיה שגם בין המצויים בענין ישנם רבים אשר לפעמים  אך מה נעשה. ובמאזני השכל

    .ד כדי כך אפשר שיש בדבריו ממשרושם שאם העז מאן דהו עמקבלים  תשטחי

א "ד העדה החרדית שליט"ר ראב"ואחר הקידה ונתינת כבוד ובקשת המחילה מכת

לנקודה אשר לדעתינו היא הציר שעליו סובב , הרינו להפנות תשומת לב הקורא

לפום ריהטיה על רוב דחוקיו " תכלא דחילזון"התנגדותו אשר הביאו לקבל כל דברי ה

    .נך הראשונים והאחרוניםופלוגתתו על כל ה

דור של הסתר פנים דורינו שהוא כתב כי לא יתכן שיתגלה התכלת בנכי הנה בהסכמתו 

בפלטרין של מלך רודפים החרדים והגם שענין זה של גילוי והסתר פנים ' כאשר אפי

 הניא גם בזה על "ד שליט"בנוגע לגילוי התכלת הרי חלק הראב אףו. ע"ראוי ללימוד בפ

שונים ואחרונים שנתפרש ונשתמע בדבריהם אפשרות גילוי התכלת אף בזמן רא רברבי

וראה מודעא רבא  -א "שליט ד"ראבגאון הי ה"אף כי לא נכתבו הדברים עו( .הגלות

ד "פ כיון שסבירא ליה להראב"עכ) על שמו הרי נחתם הדברמ "מ – 'ה' להלן עמ

ניתן אולי להבין כיצד הגיעו , ל"כנגילוי התכלת כלל בדורינו א כי לא ייתכן "שליט

    .הדברים למקום שהגיעו

מ "מכ מכיון ש"אעפ, וזאת למודעי כי הגם שבאופן עקרוני אין ראוי לפרסם בעילום שם

א הרי "ד שליט"הראב הגאון -ג "דברים החתומים בחותמו של כהמדובר בתגובה ל

  .שמטעמים מובנים נענינו לדרישתו של אותו חכם שלא לפרסם את שמו

  תורתו בדרך אמת לקיוםיאיר עינינו ' וד
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    א "שליט                    לכבוד ידידי הרב
המערער אחר (תכלא דחלזון ' להעלות תשובתי למכתב שפורסם בקונט בקשתני

אך טרם דברי , ה אעשה כבקשתך"איו )א כחילזון התכלת"זיהוי חלזון הפורפור
אלא על , הזה וחביריו' לאו דווקא בענין הקונטו לתנות אשר עם לבביבזה באתי 

    .יראים ושלמים, משלומי אמוני ישראל' כל היחס לנושא הנז
הא יודע אני בעצמי כמה וכמה עוולות ו קשוט עצמך תחילה' ובאמת אמרי

    .וחסרונות שיש בי אשר רבו למעלה ראש
  .דיינו והגון טוב דבר הםב תמצא אםו ברם הסתכל בדברים ולא במי שאמרם

 ל"שאכמ טעמים מכמה ברבים להעביר הדברים שלא, בבקשה הנני מ"ומ
). לתועלת להם שיהיה שאפשר, אמת לאנשי העברתם למנוע בידי אין אמנם(

    
בשביל לקבל , רצוי לקרוא מתחילה ועד סוף המאמר, בטרם אשמע תשובתך. ב.נ

שלצורך כך נכתבו . (אף שאין בזה בכדי לימוד מקיף, לכל הפחות תמונה חלקית
  ). ספרים ומאמרים נפרדים

  

 ירמסוהו יבלעוהו לה דורש אין, אומללה למצוה קנאה בקנאותי, בקרבי ליבי חם
 כלו הדין בעיוות, וברמחים בכידונות מלחמה לנגדה יערכו דעלמא טצדקי בכלו

   .אותם יודעין רבן בית של שתינוקות בדבר אף בה וישגו. ופתלתול עקשות דברי
 בבתי חוצה עוותתם מעייני להפיץ ישליכו בחוצות כספם, לאויבים לה ויהפכו
 ולקיימה עצמו להצדיק ו"ח איש יבוא שלא הרבים להכשיל ומדרשות כנסיות
    .חלילה

 בזכותיה מסיני לנו שניתנה גנוזה החמודה תורה של עשה מצוות היא הלא
 כשזיכנו ועתה לה זכינו שלא שנה מאלף יותר לנו שזה תכלת מצות ה"דאאע

    .לנגדה לערוך מלחמה כלי יאחזוו ישליכוה באשפות, בה ת"השי
 מיני אחד רחוק צד יהיה אילוו לו ולא חוטא אדם אין עולם של דמדרכו ואף
 הדבר לו שיחוור עד, לנגדה חלציו לאזור גבר יהין לא, אחת חומרא להצדיק אלף

 נפשו להורידו לאחריני לחוב ולצרה לו מה, יחמיר לא לעצמו אםו כשמלה
 אף ולבטל ולהדיח להסית משפטה נשתנהו מנהגה כן לא זו במצוה אך, שאולה
  .התורה מן תכלת מצוות נעקרה שמא או דיין ואין דין אין כביכול. עמו אחרים

 שניתן למה להם יש גבול, שבתורה הלכות ובכל שבעולם מצוות בכל והנה
 שיאמרו ויש בעלמא לחששא ישו להלכה שיאמרו הסברות מן ויש. בהם להאמר

 ומעקשי הדעת מעוותי ידם בה פשטו אשר זו למצוה לה ואוי. בעלמא לפלפולא
 בעלמא לפלפולא אף אשר, וצחוקים דחוקים רחוקים דברים כל בה לומר, השכל

 להם סמךו שלו בתוך העושה כאדם כרצונם בתורתם יעשוו להאמר ניתנו לא
    . רוח לדברי קץ ואין בהם אין הבל של ממשות שאף רעועות בראיות
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 החכמה עקירת על לזעוק לנו היה להחמיר בכדי הנך לכל עבדי הוי אי אף ובאמת
 ע"מ וביטול דחיית למען אלא כן אומרים כשאין כ"עאכו, ההוראה יושר וביטול

  .איסור נדנוד של ופקפוק חשש שום בעשייתה שאין תורה של

 בכח מוכרעת ההלכה אין כי יודעים הכל להלכה הנוגעות סברות בכל והנה
 בהקדמת ן"רמב הגדול רבינו דברי בזה וידועים. ומוחלטות גמורות ראיות

 גמורות ראיות מפרשיו במחלוקת שאין תלמודנו לומד כל יודע כי" מלחמותיו
 חשבוני כגון ברור מופת הזאת בחכמה שאין חלוטות קושיות ברוב ולא

 בהרחיק מחלוקת מכל ודיינו מאדנו כל נשים אבל, התכונה ונסיוני התשבורות
 הכשר יתרון ונשים השמועות עליה ונדחוק מכריעות בסברות הדעות מן אחת
 תכלית וזאת הנכון השכל הסכמת עם הסוגיות והוגן ההלכות מפשטי דינה לבעל

    .ן"ל רמב"עכ "הגמרא בחכמת האלהים וירא חכם כל וכוונת. יכלתנו
 כי. העולם בעניני ובין ההלכה בעניני בין, לכל ונהוגים ברורים הללו ן"רמב ודברי
 ההכרעה איןו ולכאן לכאן צדדים היו, מהן ולמעלה הראשונים 'מח בכל בודאי

 ומחוור פשוט היותר כהצד' דנקטי אלא, וכל מכל שכנגדו לצד ביטול בזה
ואי לא . קולו שחומרו במקום בודאיו בדאורייתא להקל אף כן דעבדינן פעמיםו

 ככל להחמיר ניתן שלא עמהם רבים ועוד ומזוזה תימא הכי בטלת מצוות תפילין
    .השיטות

 סברות י"ע בהם האדם הנהגות יהיו לא לעולם והנהגותיו העולם בעניני ואף
 לא ה"ובלא תשובה עליהם אין אשר התשבורת כחכמת ומוחלטות מוכרעות

 שונים בחששות ימיו כל תמיד מיטתו על מונח האדם נמצא כ"דא, מעשהו יעשה
 א"כד, ממעשיו ופעולה פעולה בכל להרבות דאפשר יימר מי כמהו ומשונים

 להפר ברורות ראיות הביא החכם וכי" הרחובות בין ארי בדרך שחל עצל אמר"
    .והדחוק הרחוק בתר אזיל לאו עומד בוריו על ששכלו אלא, העצל מחשבת

 פ"ע חידשום מסורת בהם היה שלא בדברים אףו ודבר דבר בכל אומר אתה וכן
 אתרוגי על ל"ז א"החזו מרן ידיעת כגון. הטהורה הדעת ויושר הפשוטה הסברא

 מסֹוָרה וכי. ובמלכות בשם בהם לברך הורהו מורכבים שאינם ושכם מירון
  .קץ אין רבים וכהנה. בהם לו היתה

 באמונת גדולים עיקרים להשחית מאוד והרעו אשר הכבידו המערערים ויש מן
 בדאו, הזיהוי ענין בעיקר הבל של טענותיהם כל שנסתתמו אחר כי, התורה
 קבלתינו משום חיובינו שאין, התורה לקיום בחיובינו חדשות סברות מליבם

 שבאים באופן דהיינו, ובדרכים שהורגלו בהם מסוימים באופנים רק אלא, בסיני
    ".המסורה בדרך" בלשונם יכנו באשר תורה גדולי י"ע הדברים

 התכלת פרשת לכל רואים אינם אשר היראים מן ברבים אמורים הדברים ואין
 שאינם דעתם לפיכךו הדעת חסרי בהם שנתפסו שיגעון כדברי אלא הזאת

 לחקירת נכנסו שכבר באותם דברינו אך. ולבררם הספק לבית להכניסם ראויים
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 רוח מילאו כמה יש להצטער כאשרו נאמנים דעת מאנשי ששמעוהו או הענין
  .הרבים מזכי פי לסכור, ומדוחים שוא בטענות בחפניהם

 ושמעו ההוראה גדולי כל הזו המדוכה על ישבו כבר כי בדעתם שעלתה יש והנה
 שמענו לא באמת אך. דיברתי לא כן היה אםו לבטלם והכריעו הראיות כל

      . כלל הזה בענין החכמים גדולי שחקרו
 גדולי דעת כדחזינן לבררם הרחוקים לספקות לחוש אין כי טענתם היתה ואם

 במי מילי הני אך. בצידם שוברם היה ודאי בזה, לבררו להם חובה שאין ההוראה
  .ל"הנ בכל קרוב ספק של אפילו ממשות שיש סבור אינו לבבו בסתרי שבאמת

 ולא בקדקדם מוח אין כי עצמם על וכסבורים ובתמים באמת דעתם היתה נ"וא
 הוראה ובעלי תורה גדולי על אלא כלל עצמם על סומכים איןו להם אדם בינת

 שום נהגי לאו כלל דוכתא בשום מנפשייהו חומרא שום מחמירי לאו מובהקים
    .החרשתי, מורים הסכמת בלא בנפשייהו קולא

 כל אין כי בהם נודע אשר באלו אף הזה הרע הנגע פשה כי כן הדבר אין אך
 והשכל בינה בדעה השמים מן ניחונוו החכמים פ"ע רק ושיגם שיחם תנועתם
 דעת כשאין גם דעתם פ"ע עושים הלכה בעניני ואף עניניהם בכלו לנפשם

    .בה להם ידועה החכמים
 באשלי נפשייהו דתלי דאף, ל"הנ ההבלים מפלפלי לעשות הגדילו מהמה ויותר
 אך. וחכמיו הדור גדולי בהנהגות דבריהם לכל להם סמך הרי' ולכאו רברבי
 ההוראה זקני לדעת כלל ומסכמת מכוונת דעתם אין כי, כן הדבר אין באמת

 חד כל טעמיהם פירשו הנזכרים החכמים שהרי. מתפארים בשמם אשר הללו
 המתיחסות, מטענותיהם באחת טעמו פירש מינייהו חד לא אףו עמו ונימוקו וחד

    .הזיהוי לעצם
וכמה גרע חלק המצוה הזאת להיותה שפלה בעיני קצת המוניים קטני דעת וקלי 

לפוטרה בכל דבר אוולת ו "ַהְׁשָקֶפה"להשיח בה בטענות המכונות בפיהם , יראה
יזוע ליבו , אשר כל שעמדו רגלי אבותיו על הר סיני. או בשחוק הכסילים

 .ומצוותו הן הנה המנהיג היחידי הקובע את דרכנו' כביכול אין תורת ה, עםכשמ
ד "פ בי"ע ,ואף כשיש טעם נכון לביטול עשה יש גדרים מדוקדקים היאך לעשותו[

    ].שיכולים לעקור דבר מן התורה
ויעשו ! ?וכי בשביל שאין המצוה הזו מלומדת להם מאבותיהם בטלוה מן התורה

שמירת המצוה וקיום התורה אחר גוום ו לומדהליראתם מצוות אנשים מ
  .ישליכו

 להוכיח נשתברו קולמוסים וכמה למעניתם האריכו כבר זה נויבענינ ומעתה
 תורה של תכלת כחילזון א"הפורפור חלזון זיהוי על ומוצקות ברורות בראיות

    .הםנתבררו הרבה בדברי באשרל "אף כי אכמ .ראיות וכמה מכמה
 בזמנם שימש דלאבכמה מקומות  ל"חז מדברי לנו שנתברר דמאחר, עיקרםאך 

 גם משמשת היתה שהתכלת התורה מן נודעו לתכלת הכשר חילזון אלא לצביעה
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 הזה החלזון זיהוי על מחכמיהם רבים י"ע מכתביהם לנו נודעו ע"לאומה
 בתיאורי והאריכו הטבע בחיקור ענינם שהיה הםו ומפורטים ברורים בתיאורים
, צור של מסולמות התיכון בים המצויים חלזונות באותם ובפרט החלזונות

 ראו ולא שמעו ולא ידעו לא) בו מצוי שהחילזון עליו ל"חז שאמרו המקום שהוא(
 ג"בכהו הלזה א"הפורפור חילזון אלא, לצביעה הראוי אחר לחילזון זכר שום
 ומשמש ומפורסם המוני שהיה דבדבר" היא ראיה ראינו לא"ד מודו ע"כו ודאי

' דאמרי למאי יותר ודמיא. אודותיו מכולם שנתעלם א"א כללי בשימוש
' אמרי יראהו שלא דתמיהא מילתא כשהוא בצינעא שאינו דבדבר. כג בכתובות

  ".ראיה ראינו לא" ביה

 שהוזכר המקומות בכל לומרו הידוע בדבר ספקות להטיל המצוה לוחמי ומדרך
 התכלת חילזון זה היה שלא ,ל"בחז ובין במקרא בין מ"העכו לשימוש התכלת

 בעולם אילן הקלא שימוש על לנו נודע שלא אףו אחר דבר או אילן קלא אלא
 זה חילוקים לחלק לנו אין תורה שאמרה 'תכלת'לשון  שבסתם אףו זו בתקופה

 הטוב' ה, תתקיים שלא למצוה לאורועי מ"ע לן שרי הכל מ"מ ,בכה וזה בכה
 עליהם אני וקורא. בידם יש מ"מ טובה כוונת דאיזה נראה כי, בעדם יכפר

" טעמים וחמשים במאה השרץ את מטהר שהיה ביבנה היה ותיק תלמיד"
    :).יג ערובין(

 כקצת דלא ע"אומה בין גם משמשת התכלת דהיתה מהא להראות לנו יש עוד
 במעשי התכלת ענין כל כי, בלבבם ילדותם מחשבת אשר דעת קטני ההמונים

 ורחוקה דחוקה אוקימתא בשום נתקשו לא לפיכךו מתרחיש הוה ניסים
 לפיכך ואף. היתה בישראל ופלא אות כך ובין כך דבין כיון, עניניה בכל שיעמידו

 כאשר טבעית בדרך מגניזתה ויציאתה חזרתה תהיה שלא בליבם הדימיון עלה
 כולו החילזון ענין דכל כיון, טבעית בדרך 'התיישב ביד עם הל ישראל ארץ ניתנה

 ואינה משמשת היתה האומות בין אף שהרי כן הדבר אין אך. ופלא אות הוא
 טבעיים דברים שהם שני ותולעת וכן ארגמן ונחושת כסף מזהב במאומה שונה

    )פלא דברכענין התכלת  עצם ל לא הוזכר"ובשום מקום בדברי חז(. ידועים

 והפוסקים החכמים כלפי אמורים דברינו שאין ובודאי דבודאי נקל לנבון ודעת
 תהא לא, חלילה חלילה, ל"הנ בענין דעתם שהביעו, חיים אנו מפיהם אשר
 החובה מוטלת עליהם ודאי והא. כן לומר איש לב על יעלה לאו בישראל כזאת

 כלפי אלא דברינו ואין. לישראל הוראה יוצאת מהםו ברבים דעתם להודיע
 עיון בלא בכה וזה בכה זה דעתם ומשמיעים צרכם כל שמשו שלא אנשים
    .הצורך כל וישרות

 כספקות אלא נאמרה לא, זה בענין המורים גדולי דדעת קחזינן ודאי הא אך
    . בכתביהם מבואר כאשר, צרכה כל בפניהם נתבררה שלא במציאות

 .בסודם בא זה מיו לאשורו בבירורו ליכנס שלא עמהם גדולים טעמים ובודאי
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 ז"בענין קיום מצוות עשה דתכלת בזה
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  .דרבנן בטעמייהו פורחות להשערות ענין אינה התורה קיוםו נלך בתומנו ואנחנו
    .מצוותם חיוב ולברר עצמם לבדוק לבב אנשי דעת לעורר, זו בהקדמה ודי

 לבדות פיו הפוצה קולמוס בעל לכל לבקרים חדשים להשיב בידינו אין כי ובאמת
ברוב דברי המערערים , ולפיכך תפסנו בפלך של שתיקה. ליבו והרהורי מערעורי

    .בחוצותהנשפכים 
 אשר' תכלא דחלזון'בשם  חדש' קונט חוצות כל בראש הופץ מקרוב עתה אמנם

 דורינו מגאוני חד מאת הסכמה דבריו בראש פרסםו דתכלת ע"מ לבטל תכליתו
 א"שליט שטרנבוך משה רבי החרדית העדה ד"ראב המפורסם האדיר הגאון ה"ה

 כל את חכם אותוב ביה למימר יפקד ולא יזכר לא הדעת על יעלה לא בודאי אשר
  . לעיל האמורים דברינו

  

   

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                
 ההסכמה לדברי להתיחס שלא, מקומן באיזהו עזה בלשון כתבנו כי ואף

 ל מוכחים"הנ ההסכמה ודברי. דעלמא מערערי שאר בדברי אלא, קיימינן
 ל"וס שגגו ל"הנ המחבריםו בענין קונטרסי המערערים דברי נאמנות שקיבל
 התכלת מזהי בטענות עבדיו ודורשין ומוסיפין גורעין ד"כמ מקומות בכמה
    . להשמיד ועת להשמיט בעט, שלהם כבתוך

 גלויות המה הלא וטענותיהם המחברים דברי כלל להעתיק באנו לא אנו מ"ומ
שהם  בהסכמהשהוזכרו  בטענות אלא דברינו עיקר איןו בקונטרסיהם לכל

  .הנזכר' תכלא דחילזון'תמצית דברי קונטרס 

 אותו ידי על הזאת ההסכמה כלל דברי נכתבו שלא הגיענו נאמנה עדות  אך
. כלל הזיהוי ענין עצם על א"שליט הגאון דברי עיקר ואין, א"שליט וצדיק גאון

 כפי כי" ההסכמה" אלא כתבנו לא ד"הראב מדברי שכתבנו מקום בכל ולפיכך
 עוז ואזרנו עוד הרהבנו אף כן ומחמת. כלל י"מתח הדברים יצאו לא הנראה

 של לגופם להתיחס ונתחייבנו, מבעליו טוב למנוע שלא בדברים לבוא בנפשינו
ע מודו שבמקום שיש "וכו, הענין שבו תלוי כלעצמו  הזיהוי בענין, דברים

לחוש מן הדין לא יועילו כל טצדקי דעלמא למיפטר נפשיה בכל מיני טענות 
    .ומענות

א אלא "וכל דברי המאמר הזה אין לך לראותו כמערער אחר דברי הגאון שליט
.י הגאון כלל"ל שלא יצאו הדברים מתח"כהוכחה יותר ברורה לדברים הנ
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 דע מה שתשיב
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קיבלתי קונטרסו שמוכיח בעליל נגד מה שמפרסמים :  "ההסכמה לשון ל
זהו החלזון שהיו עושים ממנו תכלת בציצית וכפי " א"פורפור"כי ה

הנשמע הרבה בני תורה התחילו לחשוש לדבריהם והטילו תכלת בציצית 
."  

 "מה שמפרסמים" דאותם) ההסכמה דדברי מסתימתא לאפוקי( להקדים יש: ה"א

מנהג רבים מן אלא , לעורר חששות ברעיונםזה דברי כמה אברכים שעלה  אין
בדברי כמה מגדולי האחרונים דנקטי  ומפורשיםנטועים  החכמים אשר יסודותם

' פ( 1הקדמון" הגיבורים שלטי"ב כמבואר[, א הוא התכלת של תורה"שהפורפור
 נקטו וכן  "התכלת בו שצובעין חלזון והוא א"פורפור שנקרא הים רמש)  "...עט

  ] 2ועוד הירש ר"רש, עני המנחת, ץ"היעב כןו חיים מקור בספרו יאיר החוות
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1

ר אברהם "ט כמה פעמים ומכנהו החכם הר"והוא ספר קדמון על עניני המקדש הביאו התוי   
והיתה בקיאותו .). גיטין י(ס "והחת) ו"ח תקפ"או(י "והברכ) ד פ"יו(ח "וכן הזכירוהו בפר. רופא

 . גדולה אף בספרי הלועזות וחכמיהם
2

ר דוד זינצהיים "ד הג"פץ במטפחת ספרים "היעב, ק ג"יח ס' ח סי"במקו" חוות יאיר"ה 
' פ" שלטי הגיבורים"ר אברהם רופא בספרו "החכם הר, קיא' ע, בספרו מנחת עני) ס יד דוד"בעמח(

  .ש"ר הירש בסידורו בפרשת ציצית שבק"הרש, עט

התחילו לחשוש הרבה בני תורה הרבה בני תורה הרבה בני תורה הרבה בני תורה וכפי הנשמע : "א"ד שליט"לשון הראב
   "הטילו תכלת בציציתהטילו תכלת בציציתהטילו תכלת בציציתהטילו תכלת בציציתלדבריהם ו

 האומרעולם הפוך ראינו וכאן הבן שואל מה נשתנה תכלת זו כאשר : ה"א
, כי באמת דבר נפלא חזינן והוא הוא גירא בעינייהו דלועזי המצוה! דרשני

והמתבונן  הישר יחזה נכוחו הפלא ופלא היאך כאשר עמד אחד מגדולי הדור 
 לפני כמאה וחמשים שנה לעורר על המצוה לא נתקבלו דבריו בקרב המון בית

ועוד קהילה ידועה אחת אשר טעם חיצוני עמהם ולא (ישראל כי אם בקהל עדתו 
אך שאר כנסת ישראל לא חיישי ) מחמת בירור עיקרו של דבר כידוע ליודע

ברוח האמת המפעמת , לדבריו ולא נדנד הספק בלב האומה למקטנם ועד גדוליה
לנדנוד ספק דחיישי , אלא מעט מזער אנשים מספר ונער יכתבם. [בלב מבקשיה

אף על אף שפעל ופיעל וחבר חיבורים ותיקן פעלים לאין מספר ]. הרחוק כל דהו
    .לא הוטל ערעור כמלוא הנימה בגדולתו בתורה וביראה כי

ולא יצאה  ,דאף כי לא הורה קצין שוטר ומושל, ממש" ותהי להפך"ברם עתה 
זתה זה אלף את עמו להוציא חמודה גנוזה מגני' הוראה בישראל כי הנה פקד ה

מ כיון שנתן חונן הדעת בינה להבחין ביד "מ ,ואף לא קבעוה ההמונים ק שנה"ות
מן הישרים  רביםהרי פשט הדבר בקרב יחידים , כל מבקש בירור דבר לאמיתו

בליבותם בקרב שלומי אמוני ישראל ובהם רבים מחכמיהם ומחסידיהם רישי 
מעדותיה מן הקצה אל מכל קהילה וקהילה וכל עדה , מתיבתא ויושבי שער

   .מי בצינעא ומי בפרהסיא, הקצה ממש
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ז מוכיח בקונטריסו מכמה וכמה הוכחות ברורות "וע: "לשון ההסכמה
    ".שאין לפורפורא שום קשר לתכלת

הראשונים וכל החכמים  דברי לעקור', תכלא'ה' קונט בעל לחלקוֹ  לו בחר הנה
שהיו עסוקים באותו ענין דכולהו הבינו בפשיטות דחילזון שהוזכר לצביעה 

חד מינייהו שנטה ' ולא ראינו אפי. תלמודא הוא חילזון התכלת של תורהבכולא 
ובהנף ידו שוייה לדבריהם ולדברי גדולי הפוסקים . ליבו מהדבר הפשוט הזה

. עיילי לא הספק לבית' אפיו כלום אין בהם ממשות של, לעיל כחרס הנשבר' הנז
 מקום בכל הנזכר ייסד דחילזוןו וקבע מסמרות לחילזון חדש אשר בדא מליבו

 לחוש אין כי ליה נפקא ובבדותא זו. תכלת של חלזון ואינו הוא אחר חילזון
  .דתכלת עשה לביטול כ"כ הרחוק מספק

 כל אין כולה התורה בכל כי כדעתו דעתינו, האחרונים אלו דברים גבי כי ובאמת
 ולא רחוק חשש לא כאן ואין נעשה מה אך, דאורייתא ספיקא בגדר הרחוק ספק
א "הפוסקים דהפורפור ודברי ל"חז דברי פ"ע גמורה ודאות אלא, קרוב חשש

 .הזה שבידינו הוא הוא חילזון התכלת של תורה
 זה דחילזון' שיחי הקונטרס בעל י"ע גם הוסכםו וברור פשוט שהדבר אחר דהנה

 באיזור ל"חז בזמן לצביעה משמש שהיה הוא והוא חילזון קרוי הוא שלפנינו
 ע"אוה חכמי בכתבי פרטיהם לפרטי בתיאורם שהאריכו כמו, צור של סולמות

ופוק חזי עוד מעלה יתירה דאף כי לא נטמן כבוד בכנפיה ובנפשותיהם 
וכמה מתמיה (, עמדו עליה כי הבושת ֵחֶלק מבקשי המצווה לאמיתה

אלא , )וההמוניםבדבר שכולו ביזוי בקרב דלת העם , טענת חשש יוהרא
וכאשר עלה בבירור , דאין חכמה ואין עצה ואין תבונה נגד מצוות התורה

לא שתו , לפניהם' כי מצוות ה, כל הנך יחידים שנפלה בחלקם לבררה
ולא תלו . (לבם אל ביזיונם ועל כמה וכמה מיני נזיקין הכרוכים בקיומה

אחר , ועצמה בפירצה דחוקה ומחוקה לבטל חיוב מצוות תכלת בזמנינ
    )שנתבאר בתלמוד ובפוסקים שאין בזה ממשות כלל

ולא יתכן זה אלא על כי אמת נוקבת עד תהום בקרבה ואין מרפה מיד 
וזה גופא קריאה גדולה וחזקה שמעו נא רבותי כנסת ישראל . מבקשיה

לחקור ולבחון אם אמת היה , לבדוק ולדרוש, וחכמיה וכל אשר לב לו
 .'מצוות המ לקיים כל "ע, הדבר הזה
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 3הערה' ועי) [מצוי התכלת כשהיה, ולאחריו שני בית שנות כל לאורך שתקופתם(
 ובזה]. ז"עפי ההלכה וקביעת ספריהם נאמנות על וההוראה התורה עמודי דעת
 החילזון הוא הוא שלפנינו א"הפורפור כי, מדע מביני כל הסכימו כבר

, ו"אינדיג( אילן קלא כעין הוא שגוונו ראינו ובעינינו  .ל"הנ הספרים שהזכירוהו
 וללא טבעיים באמצעים אף זאת כלו והשמים הים וככוחל)  בראשונים כמבואר

 רק ענינם - ' בגמ כבר שהוזכרו - והסממנים(, הצביעה מסממני גוון תוספת שום
. הקונטרס בעל י"גם ע הוסכם כבר זה וכל). בגוונו משנים אינםו להמסתו לסייע

    
 בגוונו בין, ל"כנ הצובע אחר חילזון שום עוד שאין ל"חז בדברי לנו נתבאר עוד

 חזקה שצביעתו באיכותו ביןו בפרט החי בעולםו ובכלל בעולם ביותר נדיר שהוא
 דהה ולא חזותיה איפריד לא רטוב כשעדיין ואף. (שבעולם טבעיים צבעים מכל

 במובן חילזון שאינו, ראדזין של לדיונון כלל דמי ולא' אקונומיקה'ב' אפי מראהו
 ביופיה עומדת צביעתו איןו טבעית בצורה צביעתו אופן אין, המילה של הידוע

 חכמי אצל כלל הוזכר ולא. אף עיקר הצבע אינה אלא מתערובות שנוסף בוו
  )הקדומים האומות

 מן חד לא ואף ל"בחז לא הוזכר לא, הזה בגוון הצובע אחר חילזון שום והנה
 משמעות אדרבהו מפניו ולהזהיר להזכירו לנכון ראה הדורות מן בדור הפוסקים

 שהרי. הפסול אחר חילזון שאין מוכחאו פנים' לב מתפרשת ואינה ברורה לשונם
" פסולה החלזון מן שלא הביא, החלזון מן אלא כשרה אין תכלת" כתבו

 אלא לתכלת הפסול דבר שום להם נודע לא כי לנו הרי). ט"פ מנחות תוספתא(
 גוון באותו שצובע לתכלת הפסול נוסף חילזון יש דאילו, החילזון מן שלא הבא

 שלא ,חכמים בלשון יתכן דלא ל"ואצ אין הלשון מכוונת כלל, הכשר כחילזון
.פלוני מחלזון אלא כשרה אין לומר אלא להם היה ולא. לפרש אלא לסתום באו

    
" אילן קלא"ה בגוון לפנינו הבא לצמר בדיקה דיש.) מג( במנחות נתפרש ועוד

בהכי חזינן אם ו "קלא אילן"י סימנים הידועים להם ב"ע, )שלנו כחול שהוא(
ומבואר שם דאם בדקנוהו בבדיקות הנזכרות שם . תכלת הוא או קלא אילן הוא

אין כאן בית מיחוש וידעינן ביה דהוא ודאי , ונמצא שאינו מן הקלא אילן' בגמ
הרי לנו ). בחשש שעטנז דאורייתא' ואפי(תכלת וסמכינן עליה לכל דבר וענין 

שהרי אם היה . היות הצבע הזה ממנושלא נמצא להם איזה דבר שלישי שיתכן ל
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א שהוכיח מכמה דברים שכתבו "ר' ד סי"א יו"ובביאור הגר). כד, יז(ח "קידוה' ם הל"רמב' עי   
ע אם "ורק לגבי סברתם יל). ד"ק י"ס, ו"ד ס"יו, ד"ג שפ"ע פמ"וע. (תםחכמי הטבע וקיבל עדו

) ב, ד פ"יו(ח "ובעיקרו של דבר כתב הפר, מ עדותם ודאי נאמנת"ומ, אפשר לקבלה בלא בדיקה
ובכל דבר סמכינן על עדות חכמיהם בעניני ". אשר פיהם דבר שוא"דבדבר כזה לא שייך למימר 

ע "וע. (ע דאורייתא"ואיך לא נסמוך להחמיר בקיום מ, יי נפשבדברים שיש בהם ח' חולין ואפי
הרי הוא קושיה , דאף במקום שדבריהם סותרים לדברי הראשונים, כ, ט"י החדשים קי"כתבי קה

הדעת נותנת לסמוך , ת ומדברים בדברים שהיו בזמנם"כי במקום שהם מסל, על הראשונים
  )עליהם אף יותר מן הראשונים
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אכתי לא נפקינן מספיקא ולא , שהוא פסול לתכלת" קלא אילן"דבר נוסף בגוון ה
נוכל לסמוך על הסימנים השוללים את היותו מן הקלא אילן דהא אכתי אפשר 

כ שלא היה ידוע להם דבר "וע. שהוא דבר שלישי שאינו לא תכלת ולא קלא אילן
  .וזה ראיה ברורה שאין עליה תשובה. אחר הצובע בגוון הזה

במקומות יישוב  משמשת היתה שהרי, להם ידועה היתה ודאי א"והפורפור
 את בחפירות שרואים כפיו זו שמתקופה בספרים כמתואר, י"א ידועים באיזור

 הצבע בלוטת במקום מנוקבות כשהם באזורינו קונכיותיה מיליוני מציאת
     4.שלהם

 על, בפרט החלזונות וצבעי בכלל הצבעים בתיאור שהאריכו האומות חכמי גם
 מישתמיט לא. התכלת חילזון ל"חז פ"ע בו שהיה זה באיזור בעיקרו פרטיהם כל
.ההוא בגוון ממנו שצובעים אחר דג או חילזון מין שום לאדכורי מינייהו חד

    
 של התכלת חילזון פלא באורח כי, להאמין שכל בעל שום יוכל לא כבר ומעתה

 ארכיאולוגי תיעוד שום נמצא ולא לגמרי מהעולם ושרידיו זכרו הוכחד תורה
. בו הצבועים אריגים בשיירי לא אףו צבע בבתי ולא קונכיותיו בשרידי לא, כלפיו

 כתיבת שנות מאות במשך, ההוא הזמן חכמי כל מספרי וכל מכל זכרו ונשמט
. איזור שבאותו ותכונותיהם החלזונות צבעי בפירוט ענינם שהיה אף, ספריהם

 בכמה ך"בתנ כנזכר ע"לאוה גם לצביעה מפורסם התכלת חילזון שהיה למרות(
  :).צו בעירובין כמבואר כן היה' הגמ בזמן ואף מקומות וכמה
 שלדבריהם( א"הפורפור חלזון, זה לעומת זה כי, אלה בכל התימהון נתגדל ועוד
 בזמנו ע"אוה חכמי ספרי בכל רבות תועד, )התכלת לחילזון דומה אלא אינו

 המוכיחים, צבע בבתי ובין אדירים קונכיות בהררי בין רבים שרידים לו ונמצאו
). 'בגמ החילזון והוזכר שהזכירוהו איזור באותו(, ההם בימים לצביעה שימושו

  .א"הפורפור מדם הצבועים באריגים ואף
 בין המופלאה ההתאמה את גם בראותינו ויותר יותר תמוהה ל"הנ האפשרות

, א"הפורפור בחילזון האומות חכמי לתיאור התכלת בחילזון ל"חז תיאורי
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על  19כמפורש בגזירת המלכות המובאת להלן הערה , י"יעת גוון בלווהיתה משמשת לצב 
, שהוא גוון התכלת כפי שהוזכר במקומות רבים בכל הספרים ביוונית, א יאקינתינא"הפורפור

וכן יש להוכיח במקומות ). וראה בערוך ערך איירינון וערך טיינון, תרגום השבעים, פילון, יוסיפון(
חותם של ' בזה בספר לולאות תכלת ובקונט' ועי, רבים מתוך ספריהם שהיתה משמשת לגוון הזה

    .זהב שהאריכו בזה
ק לצביעת סגול ולא א משמשת ר"שהיתה הפורפור, זהו דבר שאי אפשר לאומרו כלל, ולבר מן דין

צ בשביל "כשאנו יודעים שאי. נודע כלל על אפשרות צביעתה בכחול בכל אלפי שנות שימושה
אין הדעת , וסברא זו אף שהנייר רשאי לסובלה. השינוי הזה אלא את חשיפת היורה לאור השמש

    .רשאית לכך
, "החילזון פסולהתכלת מחילזון כשרה שלא מן "ועוד דאי נקטינן דהכי אגמריה רחמנא למשה 

ל לא ידעו על "ומאי יהני לן לטעון שחז, כ הרי בודאי נתפרש לו מין החילזון שאינו כשר בה"א
הרי שליט בעולמו מעיד עליו שאין עוד חילזון אחר הצובע בגוון הזה הפסול . צביעת הכחול שבו

  .לתכלת
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    .תכונותיו שארו יוקרו ורוב בסימניו
 ודאי מ"מ, מתמטיות כהוכחות וגמור ברור הכרע כדי בזה היה לא אילו וגם

.מקום בכל ההלכה הכרעת שממנה הישרה והסברא הפשוטה הנטיה שזוהי
    

 חילזון שם בעל  שהוא דבר לפנינו הרי, ברורות ראיות הנך כל בלא שאף ובאמת
 כמבואר והרקיע הים בגוון צובעו )חילזון שם ענין לקמן עוד יבואר( ודאי

 ביופיה העומדת מאוד תקיפה צביעה היא צביעתוו הראשונים ובכל ם"ברמב
    .שבעולם טבעיים צבעים מכל

 דבר אלא לפסול לנו הוזכר לא הברייתא מכח הלאו לפוסלו תיתי מהיכי כ"וא
, בפירוש האחרונים מן וכמה כמה הזכירוהו שכבר אחר וביותר. חילזון שאינו

 ץ"והיעב יאיר החוותו הקדמון הגיבורים שלטי בספרו רופא אברהם ר"הר
 דלית בראיות, בכדי דבריהם לבטל רקיע מאן ספין מאן חשיב מאןו הירש ר"ורש
ובהתעלם מכל הנך סוגיות שהזכרנו המוכיחות דאין שום חילזון  .מששא בהו

דקדוקי ברייתא , פ רצוננו"איך נתפוש עיקר בשרירות לב עו אחר הצובע בגוון זה
כנגד ברייתא מפורשת , )באטימת אוזן מכל ביאור נכון המתיישב בקל(אחת 

לת א לחילזון התכ"וגמרא ערוכה דמוכח מינייהו להדיא על זיהוי הפורפור
וזה מלבד שאר ראיות וסימנים ברורים אחרים המבוארים !! [??) כמבואר לעיל(

      ]באורך בספרים וקונטרסים שיצאו בענין הזה
  

 5משה מימות, וחכמיה התורה שנתעלמה אי אפשר כי בשום פנים ברור נראה עוד
 בו ליתןו הזה הגוון לצביעת הידוע חילזון לפסול מהתיחס, התלמוד חתימת ועד

 סימניו בנתינת החכמים בו שהאריכו בתורה ענין כבכל, וחדים ברורים סימנים
כדי  ]רבים וכהנה) נט חולין( החיות כשרות בסימני כגון[ בביאוריהם נרחב מ"ומו

 באיסור והן דתכלת ע"מ בביטול הן עוון ולמכשול לפוקה זאת לנו תהא שלא
    .)בציצית סדין גזירת טרם פ"לכה( כלאים

        
 הרוג בא"ל דדמי בו לומר בעיני אני קרובו ברור דבר כאן שיש אחר באמת והנה

 והקושיות עצמה מעמדת האמת כי, כלל לקושיות מקום היה לא כ"או 6"ברגליו
 קושיות בו שמקשים הקושיות ה"בלא גם אך. תורה של כדרכה ממילא יתפרכו
  .שיבואר כמו בעלמא בורכאו הן נפולות
 הם טענותיהם ועיקרי. וקושיותיהם" הוכחותיהם" עיקרי כלפי נבוא ומעתה

  .בהם פירושיהם פ"ע ם"והרמב' הגמ לסימני התאמתו בענין
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 )קטע המתחיל ועוד( 4עוד בזה לעיל הערה ' עי 
6

ב "ושאר הבלים כיו, בני אדם הוו ומראיהם שוה' אכתי ניתן להאמר דב" בא הרוג ברגליו"וגם ב 
  .עד אין קץ
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 וברייתו. לים דומה גופומבואר שהחלזון התכלת ' שבגמ: "לשון ההסכמה
ם מבואר שלא רק דומה לדג "וברמב( לדג דומה) דיוקנו תבניתי "ופרש(

. פ שבעים שנה"וחי לכה") והוא דג"ם "אלא שהוא עצמו דג וכלשון הרמב
כן צורת הפורפורא אינו כדג ו א רובם אינם דומים למראה הים"והפורפור

  ) להלן עודיובא (' כלל וחיים רק עד שבע שנים וכו

 ראינו מ"מ, כלל וסירכא פקפוק בלי מתיישבים דרובא דרובא אף הנה: ה"א
  .טעות לכלל בו לבוא שעלול שיש אחד ענין עבור, קצרה הקדמה בזה להקדים

    . לסימני הגמרא פתיחה
 ענינם מבינים היינו לא ל"חז של דימויים יש להעיר דבכמה דמילתא לקושטא

:) סוכה לה(אתרוג  של חוטמו כגון .עצמו בראייתו במוחש הדבר את להכיר בלי
). עבות( גדילה מעשה להדס כן הא דחשבינן ליהו דוגמא ומשלשאינו אלא בדרך 

 לארי ודומה מלפניו ורחב מאחריו צר וההיכל) "ז, ד מידות( אמרו מזו וגדולה
 ההיכל אף מלפניו ורחב מאחריו צר הארי מה דוד חנה קרית אריאל הוי שנאמר

 שדימה מה ל"חז פירשו כזה קל בדימיון שאף הרי" מלפניו ורחב מאחריו צר
 דווקא הוא לים דדומה א"הו ידענוהו אלמלי כאן כ"וכמו. לארי ההיכל הנביא
 בכמה ל"חז ש"וכמ לים דומה חשיב נמי דירוק ל"חז פ"ע אמרינן השתאו כחול

    .מקומות
 תניא כן לפני' הגמ שהביאה הברייתא וכעין אגדה מדברי הרבה בזה שיש ובפרט
 שהוא דברים עוד על נוספת בברייתא' הגמ ממשיכה, לים דימיונו על מ"ר משום
 אף אלא, לים דומה ממנו שצובעים הצבע רק לא דהיינו. הים של לענינו שייך
 שדומה בצורתו כןו )שם ת"משכ' עי( בצבעו או בתבניתו לים דומה עצמו הוא
' א אלא הים מן עולה שאינו דהיינו חיותו במקום אףו דגים דהיינו שבים ח"לבע

    . הקבלה בספרי בזה הרחיבו האגדה ובעלי. שנה' לע
 שהובא המדרש כגון, חזותיים בדמיונות דווקא לאו שדימו מצינו דא ובכגון
 והעשבים לעשבים דומה תכלת) "כד תהלים כןו יד נשא ר"במד( מקומות בכמה
 והענן לענן דומה והקשת לקשת דומה והרקיע לרקיע דומה והים לים דומים
 לצבי דודי דומה, מדבר לקאת דמיתי. (לרוב במקראות ודוגמתם" לכסא דומה

     ).וכהנה כהנהו
    

    ל"הנ הסימנים בענין שניה הערה
' ג י"ע דווקא לגלותו כדי אחרון לדור סימן לומר הברייתא ענין דאין ברור נראה

. תכלת הצובע אחר פסול לחלזון בינו לחלקו אחר דבר שום י"ע ולא אלו סימנים
 כגון, מקום בכל שכתבו וכמו יותר ברורים סימנים אומרים היו כן היה דאי

 מזוקקים ובירורים מדויקים פרטים עם, )נט חולין( החיות כשרות בסימני
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 לאיזה נתפרש שלא דימיון על מעורפלים דברים לאו בוריו על הדין להעמיד
 סימנים דהםדנקט ) ה"תרפ ב"ח( ז"רדב בדברי חזי תא. כוונתם בו נקודה

 למד לא ודאי וממילא). ק"ביהמ בזמן אלא עולה דאינו( ,להשתנות העשויים
    .שישתכח לאחר לזיהויו כסימן שניתן

. לזהותו אחרים סימנים שנתנו) ועוד ג"סמ, ם"רמב( הראשונים מדברי מוכח וכן
 סימן זה שאין שהבינו הרי" שנה' לע אחת עולה" ענין את כלל הזכירו ולא

 סימני י"עפ" לחזור יכול בקל"' שכ ל"מהרי בדברי נראה וכן. לזהותו כדי הכרחי
  .שנה' ע ענין הזכיר לא ג"שהסמ אף, ג"הסמ

 צובע שהוא א"הפורפור בחילזון לצבוע מאוד מצוי ל"ן חזבזמ היה שכבר ובפרט
 שאפשר דחזינן הפורפורא מן לאפוקי בדבריהם שרצו אפשר היאךו זה בגוון

, הזה א"הפורפור מן לאפוקי שבכדי נאמר ואיך. ל"הנ הסימנים בכל לפרשו
 דימיון לו יש נמי כשהפורפורא, לדג דומה שהוא האחר החילזון על סימן אמרו

 דוודאי הירוק בגווני הרבה מצוי הפורפוראו לים דומה אמרו עודו בקונכייתו לדג
    . כזה בסימן מיניה לאפוקי דבאו אפשר ואיך לים דומה חשיב

 בפשט נכון אל מתיישבים הדברים כי בענינינו זה בכל להאריך צ"אי מ"ומ
  .טענותיו לעצם נבוא ומעתה. פשוט

    לים דומה גופו  .א
גם זה מתבאר אל  אך הוא הדבר היחיד שיש צורך לבארו לים דומה ענין באמת

    . נכון ובפשיטות
 אין, ודמיונותיו בחילזון מדברים ל"שכשחז מאוד דמסתברא מילתא דהא

 וכיום. בטבעו מושבותיו ובמקומות חיותו בחיים שהוא באופן אלא מדברים
 ששם לחוף בסמוך מזוהמים במים לא( הימים בעומק ל"הנ שבמקומות ידעינן
 מאוד מצוי הוא) קונכייתו צורת כל את גם המשנים שונים יצורים עליו גדלים

 לעשבים דומה שהוא בו אמרו רקיע' אפיו לים דומה שהוא הירוק בגוון
 הוא דומה ודאי ירקות בו שיש ים ש"כ )שם צו מדרש תהלים כד(ולאילנות 

    .זה לירוק
 זיהום מחמת משתנה שהדבר יתכןו ממש כחול בגוון קונכיות ראינו בעינינו ואף

    .ממש הכחולים מן בהם יותר מצוי היה ל"חז בזמןו המים
 דמחזי דכוונתם דנימא או, אחרים פנים בעוד זה סימן לפרש אפשר דין מן ולבר

 את שמציינים בתורה מקומות בכמה ומצינו.). ד ב"דב כהא( דימא כאידוותא
, רבא כימא. בתרשיש ממולאים" ובירושלמי הים לקרקעית שלו בגלים הים
)א"ה ח"פ סוטה" (' וכו קטנים גלים גדול לגל גדול גל בין הזה הים מה...  ל"רשב

    
 י"רש דדעת נימא אי אף ש"וא הים לקרקע' פי ַלים שדומה שפירשו יש עוד

. כים ָּכחֹול בגוון דווקא להיות שצריך כתב לא מ"מ, במראיתו היינו לים דדומה
) ,י, א( בראשית פרשת ן"ברמב' עי. (הים לעין עינו דדומה ם"רמב ש"למ ואף

א באדרת אליהו ורבינו "כ הגר"וכ ים קרוי הים שקרקע מהפסוקים שהוכיח
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) עוד רבים מהראשוניםכ "וכ. ט שהאריך בזה,יא' ק ישעי"רד' בחיי שם ועי
 במקומות' אפיו בצבעו הים כקרקעית תמיד נראה הזה א"הפורפור ומראה
ובזה הרי הוא  .7כמותו א"הפורפור מראה, שונים בגוונים באצות מחופה שהים
, ואף דבודאי בלשון הדיבור אין עיקר לשון ים אלא למימיו ".דומה לים"ממש 

אפשר ) ויתכן שענינו על דרך האגדה(, ל לדמות ענינו לים"מ אחר שבאו חז"מ
    .פ לישנא דקרא"שהוזכר שם ע" דומה לים"לפרש ענין 

 קאי אכולא ברייתא" לפיכך דמיו יקרים"ש טפי אי נימא דסיפא דברייתא ד"וא
 וקשה מקומם לדעת מאוד קשה זה דימיון כ אזיל ואתי לבאר היאך מחמת"או

  .דמיו ליקרות סיבה גם זו וממילא לצודו
    לדג דומה תובריי  .ב

 אלא, דג שהוא סבור חילזוןה שרואה" לדג דומה" תכוונ שאין דעת בר לכל ברור
 להבין יזכה המתעקשים מן שאינו החילזון רואה וכל. לדג מה דימיון לו שיש
       .כמותו דומה עוד נמצא לא החלזונות שמכלל וכמדומה. בורים על ל"חז דברי

       וזה תמונתו
 רחב שהוא" ים של לדג דומה סנדל לגבי שם שפירש מה) רצם ערך( ערוך ע"וע

    .ביותר פשוט שדימיונו בזה ש"כו "ראשו כלפי וחד ודק
 לא שעדיין למרות' הגמ לסימני בהתאמתו הרבה שפלפל הרצוג א"הגרי ואף

 אך, התכלת לחלזון קבעהו לאו א"בפורפור הכחול צביעת אפשרות בזמנו נודעה
 לחלזון שהכירו למרות. לדג דומה שאינו לומר כלל ליבו על עלתה לא הא מ"מ

     .בו מכירים ר"תשב ואף בקל מבואר דבר שהוא משום היינוו זה
 להראות, המתנגדים מן אחד' בקונט כשהוצרך הזה הדימיון פשיטות ולרוב
 להציגו אחר חילזון תמונת אלא להביא מצא לא לדג דומה הפורפורא שאין

  .המדובר החילזון הוא הוא כביכול
     דג והוא  .ג

  
 דג עצמו שהוא אלא לדג דומה רק שלא מבואר ם"וברמב: "לשון ההסכמה

 "דג והוא" ם"הרמב וכלשון

                                                
7

בזה שהוא  ס טרונקולוס מיוחד"א הנקרא מורק"והטעם למציאות הזאת שחילזון הפורפור  
היינו משום שחילזון זה מחוספס בניגוד לרוב חלזונות שנמצאים באיזורים אלו , דומה לעין הים

כ מקום מושבותיו במעמקים שיש בהם את "וכמו. בים ולפיכך נתפסת בו גידול הירוקת הזאת
יותר או במים רדודים , הירוקת הזו בניגוד לחלזונות אחרים שמצויים בעומק יותר שאין בו ירוקת

 .שבהם גוונם שונה
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 שיבוא א"א פנים דבשום, דג שאינו ומפורש דמוכח ל"אפש' בגמ והנה: ה"א
אף  .ביותר הדעת לקטני אף ברור זהו ממש דג שהוא דבר כלפי לדג דומה הלשון

 בסנהדרין י"רש[ תולעת שהוא הראשונים בדברי הרבה נתפרש כבר בענינינוכי 
 מצורע כ"תו( ד"וראב ש"ר כ"וכ) קצד שבת( ה"וראבי) שם( ה"רמ וביד.) צא(

 כאן ואין] כתולעת שהוא ן"הרמב בשם.) עה שבת( א"בריטב וכן) יד', א פרשתא
 צדי ה"ד: עד שבת( עצמו י"רש ש"כמ. דג מין חשוב גם שבים דתולעת, פלוגתא

    .דג כמין שהוא) חלזון
, גריר דבריו ריש בתר אלא, לעצמו דבר אינו, דג והוא הלשון ם"הרמב כ"ומש

 ביאר) א ב"י כלים( ש"בפיהמ עצמו ם"הרמב והרי. חילזון שהוא לומר שהתחיל
 שרץ להדיא' אי שלפנינו ובתרגום. בערבית במקור הוא כן[' צדף' - חלזון מילת
 מילת כתב) 273' עמ דנה ניסים' מהד', ה לעובדי המספיק( בנו א"ר אףו המים

 ]המים שרץ דהיינו שלנו חלזונות שהם ימינו עד ידוע שהוא ערבית בלשון חילזון
 שהוא היינו, דג שהוא והוסיף קאי אהא, הוא ידוע דבר חילזון דשם כיוןו

 בכלים א"הגר' פי' ועי. היבשה מחלזונות ולא בים שמצויים חלזונות מאותם
 לשון לומר נקיה לשון נקט מ"דהר ואפשר" [הוא דג מין שבים דכל) "'א, י ר"א(

    ]. המים שרץ במקום דג
 דג בתורת ולא הים רמש בתורת החילזון הזכירו שלאחריו הדורות חכמי גם
 והוא א"פורפור שנקרא הים רמש)  "...עט' פ" (הגיבורים שלטי" הרב ש"כמ

 חלי ולא) לעיל ש"כמ, ועוד ץ"והיעב י"החוו כ"וכ  "התכלת בו שצובעין חלזון
 שנשתכח א"וא.  בזה מ"הר דעת להפקיע בדבריהם חידוש שום שיש מרגיש ולא

ומה עוד כי ( .הים רמש ולא דג שהוא מ"הר של מסורתו וחכמיו העם מראשי
מ בענין "מקשה מספרי חכמי האומות על הר) ט"מטפחת ספרים פ(ץ "היעב

 הוא אין כך ובין כך יןם ב"מקום מציאות החילזון ואיך לא הרגיש דלהרמב
    .)שהרי החילזון הוא מין דג, החילזון

 דברייתא לישנא וכנגד רבוותא הנך כל כנגד מ"הר בדברי סריקי בוקי נתלה ואיך
 אם כי זה איןו בנו של ופירושו עצמו דברי נגד ואף. לכל הפשוטה המסורה כנגדו

 אלא כוונתו דאין כ"שכמ בפשיטות מיושבים והדברים מאחר, עקשות דבר
 שהוא דהיינו, דג שהוא עוד בו להוסיף, חילזון שהוא הזכירו אחר ולפרש להוסיף

 חלזונות דיש בסנהדרין ה"רמ היד דברי וכענין. (היבשה מן ולא הים מחלזונות
    .8 )בים וחלזונות ביבשה

 מ"הר דדעת, מכוונת והיותר פשוטה היותר הלב נטיית היא כן בודאי מ"ומ

                                                
, ב"ל בן הנו"ר שמואל סג"הג(, מ"כי יש מן החכמים שלמדו כן בפירוש דברי הראף  8

מ אין הכרע "מ הללו לא אמרו כן אלא לדיחויא בעלמא שבדעת הר"מ) ח ג"ת או"בנוב
מן המותר "י שהחילזון הוא מין טמא וממילא דאין דין "להוכיח כמו שעולה מדעת רש

" דומה לדג"' וכבר תמה שם מלשון הגמ(אך לא אמרו כן בתורת ודאות . בצבע" בפיך
ש "וכ. ל שהבאנו למעלה"גם אילו היה לפניהם כל דברי הראשונים הנ.). דמוכח שאינו דג

 .ש ודברי בנו בהמספיק מסתבר שלא אמרו כן"מ בפיהמ"אילו ידעו לדברי הר
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כדברי  החילזון שפירש אחר במקום שלא לחלוק על דברי עצמו', דג' באומרו
 שהוא  בזה לומר שרצה אלא, תולעת הוא שהחלזון והאחרונים הראשונים שאר

  .שבמים תולעת

    שנה לשבעים אחת ועולה  .ד

".פ שבעים שנה"וחי לכה' מבואר שהחלזון וכו' שבגמ: "לשון ההסכמה
    

ד "בזה נמי חזינן שלא יצאו הדברים מתחת קולמוסו של הגאון הראבו: ה"א
 שהעלהכ במה "כ הקונטרס בעל דברי על נסמךהיה  לאדבודאי  א"שליט

. כן מבואר שבגמרא בהסכמתו שכתב עד, שנה' ע הפחות לכל חי שהחילזון
" הוכיח"ו הים מן יוצא שנה' ע לו מלאות דעם לן נפקא" תכלא"ה דבעל ולדעתו

 גופו( מדרישא, לרישא סיפא ומקיש" שנה' לע אחת ועולה" הברייתא מלשון כן
 וחילזון חילזון כל נמי סיפא וחילזון חילזון כל) לדג דומה וברייתו לים דומה

    .שנה שבעים פ"לכה חי דהוא כ"עו
 א"דא, עוד נפלאותיו על נפלאות להוסיף לנו יש לדבריוו לנו עשה צחוק והנה

 בחייו אחת פעם רק שעולה דבר כלפי" שנה לשבעים אחת עולה" הלשון שיבוא
 ועוד. שנה מ"ק חי הוא הרי כ"וא עולה הוא בחייו פעמים' ב פ"דלכה כרחך עלו

 דאינו כ"ע כ"א, יקרים דדמיו להא טעם שזהו הראשונים' דמדכ להוסיף לנו יש
 יעלו ושנה שנה שבכל, ביותר מצוי יהיה כ"דאל, שנה לשבעים' א אלא משריץ

    .זו בשנה שנה' ע להם שמלאו החלזונות
. החילזון מין כלל על אלא" שנה' לע' א עולה"ד זה ענין דאין לפנים צ"אי וזו

 המצויים לחלזונות הגורמת, אחרת או גיאולוגית טבע תופעת שזוהי ומסתבר
מ לא "ומ. זמן באותו בקל יותר שניצודים או, ליבשה לצאת בים שעה באותה

    .קאי על כל חלזון וחלזון פרטי אלא על מין החלזונות בכלל

 
    מצוי הוא כנרת בים  .ה

 כנרת בים נמצא דתכלת דהחלזון מפורש ק"שבזוה ועוד: "לשון ההסכמה
 צור בין התיכון בים רק כנרת בים נמצא שאינו דהפורפורא מוכח כ"או

  ".דתכלת החלזון אינו לחיפה

 )בכנרת( שם מצוי אינו" אמיתי"ה דהחילזון לבאר הקונטרס בעל והוסיף: ה"א
 חילזון דאינו כ"ע בכנרת מצוי מדלא א"הפורפור אך, גנוז דהוא כיון כהיום

    . התכלת
 על ק"ברמ תמה כבר מ"מ הא, כנרת בים מצוי שאינו, כדבריו יהי לו אף ואמנם

 ועוד) 'בגמ כמבואר( מצוי הוא הגדול בים החילזון דהא', הנז ק"הזוה דברי
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' פיו :)פא ק"ב(' בגמ הוא וכן ביהושע' כדאי נפתלי של בחלקו הכנרת דהא תימה
 נחל( ק"להרמ א"החיד והסכים.  הגשמי כנרת לים ק"הזוה כוונת דאין ק"הרמ

 הגדול הרב מעיני נעלם זה וכל" ל"זו ז"הרמ לדברי ודחאם) תרומה קדומים
 זכר ולא כנרת בים דהיה וכתב הגדול בים שהחילזון ק"הרמ דברי שדחה ז"הרמ
 שהביא י"האר על א"החיד נחלק לא ובודאי". (ל"ואכמ מ"והר ופסיקתא ספרי
  )9ק"הזוה בהם שדבר עליונים מושגים באותם איירי י"האר דדברי אלא, ז"הרמ
) א"והחיד ק"הרמ( דבתריה ובתראי דקמיה קמאי כנגד ז"הרמ דברי נאחוז ואיך

    .הראשונים בדבריו דידן בתלמודא שפיר אתיא לא דבריו כי אף
 זבולון בחלקו דחלזון בהא נפתלי נחלת על זבולון של חלקו דיתר' אי. ו ובמגילה

 לנפתלי לו יש אכתי כ"א ק"אי נימא דלא כהרמו נפתלי של בחלקו כנרת אילוו
    10.מזבולון יותר בזה גם משובחת נחלתוו בחלקו מכל היקר החלזון את

 בחלקו הוא הרי כשיוצא ובין: עד בשבת כמבואר המים מתוך ניצוד כשהוא דבין
    .בזה מנפתלי דזבולון רבותיה ומאי. נפתלי של

 על ארום) "[יט, לג דברים( עוזיאל בן יונתן דברי את הביא הקונטרס בעל והנה
 מאדמיה ויצבעון יאחדון וחלזונא טריתא מן ויתפרנקון ]שרן רבא ימא ספר

והמתבאר מדבריו בפירוש דהחילזון הוא בחלקו של " גוליתהון לחוטי תיכלא
ק שהחילזון הוא בים כנרת "פ הבנתו בדברי הזוה"אך המחבר פירשו ע, זבולון

ע שהחילזון יוצא מהכנרת ומהלך עד לחלקו של "ז פירש דכוונת יב"עפיו כפשוטו
    .לכנרת זבולון שהיה קרוב

מעשה , ולדבריו יש לנו להוסיף דאף כשהיה עובר בחלק נפתלי בשפת כנרת
 הוה במחילות אוליו לראותו יכולים נפתלי בני היו לאו ניסים אתרחיש ביה

    11....אזיל
' שפי עוזיאל בן יונתן דברי ריש גם להעתיק הקונטרס לבעל אישתמיטתיה מ"ומ

 לבעל ל"וס" שרן רבא ימא ספר על ארום" - ינקו ימים שפע כי דקרא רישא
 בים הא ,מידריש לחודיה וסיפא מידריש לחודיה רישא קרא דהאי הקונטרס

    . כנרת בים והא הגדול
 ברכה( ובספרי.) ו מגילה( דידן' בגמ גם נמצא יונתן שהביא מדרש אותו והנה
 צידת מקום שם ושהיה' וכו לצור מכזיב י"ר שהלך מעשה עליה מייתי) שנד
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ד שלא עלתה זה על "תמה אני וכי ס, ק כנרת לעילא וכנרת לתתא"כ הזוה"ומה שהוכיח עוד ממש 
, ואמנם הדבר מפורש שם כי הכנרת ירמוז למלכות, ק הללו"ק המדבר בדברי הזוה"דעת הרב הרמ

וכמו שפירשו המקובלים ענין , וגם במושגים העליונים ישנה מלכותא עילאה ומלכותא תתאה
ת ומלכותא עילאה בענין המלכותא תתאה שהיא המלכו, ירושלים של מעלה וירושלים של מטה

 .שהיא הבינה
10

כמפורש בזוהר , ק יש לנו לומר דים כנרת עצמו בחלק זבולון"ויש להוסיף דאם נפרש דלא כהרמ 
ימה של "כ הוא סותר להדיא לתלמודא דידן דאמרינן "וא. דכנרת ממש בחלקו ולא רק שפתו

  :).ק פא"ב(" אלא שנטל מלא חבל חרם בדרומה, ולא עוד; טבריא בחלקו של נפתלי היתה
11

וראה במפת גבולות הארץ . ואין מגיע עד כנרת, שהרי חלקו של זבולון מגיע רק עד תבור ממזרח 
  ).הוצאת מוסד הרב קוק(א ליהושע "הגר' שבספר פי
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 בעל טרח שם גםו חול טמוני ספוני ל"הנ הפסוק דברי על קאיו החילזון
 התכלת חילזון על קאי לא ל"הנ דהספרי, דמחטא בקופא פילא לעיולי הקונטרס

    .)שלדבריו אינו חלזון התכלת(א "הפורפור על אלא
, מדרש בההוא פירש הקונטרס בעל דהלא, להעיר לנו יש נמי דילן ובתלמודא

 פריך' בגמו לטבריה סמוכה שהיא בציפורי זבולון של לחלקו עולה היה דחילזון
 לדבריו ציפורי ירש זבולון כ"דא ציפורי זה קטרון' דאמרי מה על, דרשא מהאי

 ציפורי זו קטרון' אמרי אי אלא אתיא לא מדרשא האי כל אדרבה הקונטרס בעל
    .ציפורי ירש קטרון דירש זבולוןו

 דידן תלמודא עם ע"ב יונתן דאיפליגו לומר לנו יש הקונטרס דבעל ולדוחקיו
 חילזון על או התכלת חילזון על קאי אי ל"הנ המדרש בפירוש והספרי

 פשוט לדבר לנקוט א"שליט' הקונט בעל בא איך, ברור והתימה..... א"הפורפור
 שונים בדחוקים והעמדתם ל"חז דברי בסתירת, המפרשים וכל ם"הרמב נגד

    .בזה דיו ומשונים
מוכרח הוא מהשמטת ו ק מחויבים ממש"ק בפירוש הזוה"כי דברי הרמ ובאמת

ץ "ש גם הרב יעב"כמ, זכר לחילזון הזה אשר בים כנרת בדברי חכמי האומות
כותבי ישובי המדינות , וכדבר הזה ממש כתבו גם סופרי אומות העולם"ל "וז

זכרו שלא נמצא במקום אחר הדג שצובעין בדמו ו והנמצא בה לצורך העולם
ידוע שצור וחיפה הן שתי עיירות היושבות ו תכלת כי אם בין שני מקומות הללו

יושבי צור וצידון היו צדין אותו ועושים בו ו על חוף הים הגדול של תורה
    ."סחורה

ל שהיתה התכלת משמשת אף לעניני חולין "ואחר שנודע לנו בבירור מדברי חז
 יחזקאל(מוכחי קראי טובא ע כד"והיתה משמשת אף באומה:) עירובין צו' עי(

כ ודאי דבר שאי אפשר הוא שלא נודע "א) כהנה רביםו יג ושם ו,ב,ב י"דה, ז,כז
ל על מציאות חילזון שימושי לצביעה ויקר ערך "הנ" כותבי יישובי המדינות"ל

  .וזה ברור. כמותו
  

 . ועצמות גידים לו יש  .ו

 גידין בו יש שחלזון מוכיח) ג"ה א"פ( שם' בירו וכן: "לשון ההסכמה
 אין והפורפורא) שם ירושלים ובטוב ס"הש הגליון שפירשו וכפי( ועצמות

  ",ועצמות גידין בו

 היינו, איפכא בירושלמי מפרשים משה והפני העדה דהקרבן ואף: (ה"א
 כמפרשים להוכיח דנראה' תכלא'ב כתב מ"מ, ועצמות גידים אין דלחילזון

  .  .)עה דשבת' מסוגי שם אחרים
. מאידך מאוד תמוהיםו מחד מאוד חמורים בזה' הקונט בעל דברי: ה"א

 דבר כל שם שאמרו ל"חז דברי אמיתות אחר בזה מערער כי על, מאוד חמורים
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 לא ממש כי עד, מאוד ותמוהים. חדשים' מו יותר חי אינו ועצמות גידים לו שאין
 ע"גידו יש שלחילזון לכך דהירושלמי הוכחתו כל זהו דהלא, דבעי מאי ידענא

 א"הפורפור  והנה". חדשים' מו יותר חי אינו ועצמות גידים לו שאין דבר כל"מד
 גידים לו יש בודאי ל"הנ הירושלמי פ"ע כ"וא חדשים' מו יותר חי הוא גם הזה

 לחילזון שיש ראייתו דכל משמע גופיה הזה מהירושלמי הא ואדרבה. ועצמות
 יותר חי שהוא שידע משום אלא במציאות כן שראה משום אינו, ועצמות גידים

 צ"ואי ברור והדבר. וידועים ניכרים ועצמות גידים לו שאין חזינן כ"א, חודש' מו
 לנו איןו ועצמות גידים א"הפורפור לחילזון שיש -  ל"הנ הירושלמי פ"ע -  לפנים

 אחר דבר משום אם ובין קונכיתו משום אם בין, כן חשיב מה מפני לבאר אלא
    ).וסיכוך להגנה הוא וגידים עצמות דענין: כא סוכה' עי(

 
    כדיו שחור דמו  .ז

 שזה כדיו שחור דמו דתכלת דהחלזון ם"הרמב שדעת וכן: "לשון ההסכמה
     ,"בפורפורא אינו

 שהחילזון ם"להרמב ל"דס הרצוג א"הגרי הוכיח זה מסימן דווקא והנה: ה"א
 על בזמנו כלל הוברר לא עדיין אףו הכריע כן למעשה לא אמנם( א"הפורפור הוא

 שלא -  הזה לפרט ם"הרמב דמקור ונקט) א"מהפורפור הכחול צביעת אפשרות
' ועי ן"מל שהוא א"הפורפור דם על' שכ ו"אריסט מדברי הוא -  ל"בחז מצאנוהו

 שחור"ל גם ומשמש שחור דיו משמעותו ן"דמל) אימרא וערך מלן ערך( בערוך
 תרגום רק לו שיש עצמו על העיד ם"שהרמב( לערבית אריסטו ובתרגום" כדיו

    .כדיו שחור ופירושו' אסואד כתבו) זה
 חכמי האריכו שהרי(, ו"אריסט לפני שהיה חילזון אותו את לפנינו לנו והרי

 לפנינו ועוד) חולק באין הכל על הזה הזיהוי הוסכםו בפרוטרוט בסימניו ע"אומה
 יודעים אנוו כדיו שחור בו' כו עדותו פ"ע מ"הר לפני שהיו ו"אריסט ספרי את

 בדברי מקום בשום נמצא שלא זה דסימן מאוד מסתברו בספריו קרא מ"שהר
    .מקורו משם, ל"חז
 מידת על כלומר( הגוון עמקות על קאי, כדיו שחור של דפירושו אפשר מ"ומ

) ז"ה ב"פ נדה( בירושלמי דחזינן. הגוון סוג על ולא) הצבע של והחוזק הכהות
) צ"ק ד"יו י"וב בטור הובאו ח, ח נדה( ש"בראו כדיו שחור חשיב נמי דגים דדם

 דדם אףו כדיו השחור דם הוא תרנגולת של אברים דדם ח"ר לדברי הביא
 כשחור נראה יותר מרוכז שכשהוא אלא הגוף שבכל דם אותו הוא האיברים

    .עמוק סגול רק נעשה שהוא אף, כדיו שחור א"הפורפור לדם שקורין ש"או
. כדיו שחור דדמו' שכ ם"הרמב לדעת אלא אינה בזה קושיתו כל דין מן לבר[

כי  .לצביעה הכנתו שלב בסוף א"בפורפור הוא כןו כחול הוא י"רש לדעת אבל
 י"החוו ש"וכמ סגול נהיה כ"ואח צלול לצביעה היוצא הדם א"בפורפורהנה 
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 לעיל כמבוארו בזה ם"הרמב על דפליג סברא ואין( סגול התכלת חילזון דם שגוון
 דומה הוא לצביעה ובעומדו) הגוון עמקות על לפרושי מצינן ם"הרמב דדברי
 הצביעה דרך הוא שכן, יבשותו מחמת ובין ריכוזו מחמת בין( ממש לשחור

, כחול שדמו שכתב י"רש דעת ולענין). ביבשותו מרובה לזמן דמו את שמעמידים
 י"ע נעשה התכלת צבע שאין ל"מדס הוא י"רש דברי כוונת דעיקר לבאר יש

 בעודו כחול הוא אם דבין א"בפורפור מ"לק כ"וא. כחול עצמו דגוון כ"ע סממנים
 סממנים מחמת הצבע אין מ"מ, הכנתו בתהליך כן נעשה אם ובין החילזון בתוך
    .]עצמו מדם אלא
 צבע בלוטת באותו העובר, ממש כדיו שחור וריד כעין ישנו כי להוסיף יש עוד

 דיו( ן"מל איה בלוטת הצבעש באומרו ו"אריסט נתכוין שאליו אפשר מאודו
 .הצובע עיקר שהוא בו העובר מסוים וריד על שכתב אחר 12)שחור
    .פשיטות ביתר ו"אריסט פ"ע ם"הרמב דברי מתיישבים ובזה

 
 קונכיה בעל הוא' שהא(. הצובעים חלזונות' ב למציאות - כביכול - "הוכחות"  .ח

 ).קונכיה לו שאין' והא

 למה סתירה אינו ק"הזוה דדברי מבאר ובקונטרסו: "לשון ההסכמה
 סולמות בין חלזון ציידי י"בא השאיר דנבוזאראדן. כו שבת' בגמ דאיתא

 התכלת ממנו שמפיקים החלזון אחד, יש חלזון מיני דשני, לחיפה צור של
 שמשתמשים אחר מין איכא עודו ק"בזוה' וכמפו כנרת בים שזהו למצוה

 לחלזון שבינו הדמיון מחמת חלזון מכונה מין אותוו לצביעה בדמו
 , לצור חיפה בין נמצא חלזון אותוו בדמם צובעים שמשניהם, התכלת

שהאריך בעל  הללו רברבין מילי הני דבכל בזה להוסיף עלינו חובה: ה"א
' בתוס ש"כמ הראשונים כל על פליג, באויר הפורחות בראיות התלויים' תכלא'ה

, )ושם שם( ש"הרא' בתוסו )את ה"ד(' ב ז"צ בעירוביןו )שהחי ה"ד(' א ד"צ בשבת
 חלזון דהיינו, למשכן נצרכים שהיו בחלזון איירי סוגיא דהאי הנך בכל דמוכח

, )והא ה"סוד' א ה"ע שבת( א"בריטב מוכח כןו דסוגיא כפשטאו התכלת
    .התכלת בחלזון איירי דהסוגיא

. עה דשבת החילזון הוא דהתם דחילזון' אי וליוגבים ה"ד. כו בשבת י"ברש גם
 מודה' תכלא'ה בעלואף הרב . (13נשמה נטילת משום ה"ד:) עה( י"ברש שם מ"וכ
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' וכו' מלן'הוא  )היינו הנוזל הצובע(' פרח'ה וברובם"ואעתיק מן התרגום שבספר לולאות תכלת  
והוא , צבעו הוא כמו קרום לבן. הם מחוברים זה בזה היטב , והצואר' מעקון'הפרח נמצא בין ה

וכנראה , כעין וריד עובר בו. כשמועכים אותו הוא מכתים וצובע את הידים. מה שאנשים מוציאים
 ".זה עצמו הוא הפרח

13
דהא . כ מת בשעת פציעתו"ג, כ מנליה דאותו חלזון של תכלת"א, הסוגיא בחילזון זה' דאי לא פי 

  .כדחזינן, כל החלזונות שוים בדבר זהאין 
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 לשיטתו הקנה בספר לו שבחר אלא, בקונטרסוש "כמי "רש דעת הוא דכן בזה
    .)כוותיה נקטו ל"י ושאר ראשונים הנ"כרש דלא בו פירושיו מפרשו
        .עוד מין חלזון הצובע אף חכמי האומות לא הזכירו כזאת על' להבדיל'ו

                        
דשני מיני ) סנהדרין צא(כ היד רמה "שכבר כ ומביא: לשון ההסכמה

 ". חלזונות יש

 ה"רמ היד מדברי עצומה ראיה לידן אתיא דהנה סבור קורא כל כי ואף: ה"א
 אך. התכלת מצדדי ראיית עיקרי להו אזדאו הן חלזונות הצובעים מיני' דב

 באמתו דבדיאי מילי ניהו הי, רמה היד מדברי הקונטרס בעל שהביא מה באמת
 חלזונות מיני וכמה דכמה יודעים הכל דודאי, בזה רצה מה כלל ברירא לא

 בסוגיא ל"חז בו שדיברו דהחילזון אלא למימר לא אתא רמה והיד בעולם
 למשפחותיו חלזון ערבי בלשון הקרוי כל אלא התכלת חילזון אינו ,דסנהדרין

 של חלזון דווקא במין איירי שם 'ואתא למימר דהסוגי יכללו חילזון בשם כולם
 יקר בחלזון או הצובע כלל בחלזון איירי לא שם בסנהדרין הסוגיא אך. 14יבשה

 שאנו הענין עיקר שזהו. יש צובעים חלזונות דשני לומר כלל ענין כאן איןו כלדהו
 אינו מינייהו דחד, להדדי הללו חלזונות דמו דלא' תכלא'ב כ"למש או. בו דנים
 .  קונכיה בעל

וכן מביא מספר הקנה דהחלזון דתכלת שוחטים אותו : "לשון ההסכמה
) עה(שבת  ' ז סתירה להא דאיתא בגמ"מבאר שאיו ומוציאים את דמו

מיירי במין חלזון ' דהגמ, דמקפידים להוציא דם החלזון קודם מיתתו
א שאין "הפורפור כ"או ל דיש שני מיני חלזונות"כנו שאינו החלזון דתכלת

    " מוכח שאינו החלזון דתכלת לציצית לבו שחיטה כל

 והפוצעו חילזון דהצד לברייתא ולאוקמי לדחוק מאוד תמוהים ודבריו: ה"א
 דהדוגמא הוא פשוט ודבר תכלת של שאינו בחילזון דווקא דאיירי, צבעו להוציא
 למדו שממנו במשכן שהיה חילזון משום הוא, בחילזון הברייתא שנקטה

 לו יש" הקנה" דברי לפרש  הבא ברם. שם ביה דאיירי חובל מלאכת בירושלמי
,  שחיטה ליה קרי דמו דלהוצאת היינו "אותו שוחטין" באומרו דכוונתו לומר
 צבעו מבלוטת דמו הוצאת י"ע או הצואר מן שחיטה י"ע מת אם לי ומה

    .לבסוף מזה מת שהוא בשבת' בגמ שנתבאר
 פרעה כוס אל אותם ואשחט כמו ֹשוחטין ל"צ שם שוחטין דהלשון אפשר גם
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אלא מסתברא דהאי חלזון דהכא לאו האיך דאמרינן . "ק ותשכח"דו, וראה לשון היד רמה שם 
  .ל"עכ" אלא מינא אחרינא דמיברי מעפרא וממיא ומקרי בלשון ערבי חלזום, גבי תכלת הוא
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 בלשונות הרבה מצוי וכן שחיטה ולא סחיטה לשון שהוא) יא, מ בראשית(
 דכמה וקיימים שרירים' הגמ דברי ואכתי. תורה כלשון דכתיבתם הראשונים

    .זמן לאחר רק ומת ליה ניחא טפי נשמה ביה דאית
 שלא מעתה הזהר בני לכן" עצמו הקנה ספר אותו מדברי להוסיף ט"בנו ויש

    " הסוד לבעלי רק מושגים שאינם מאגדות להורות
ק "כהרמ דלא להכריע ליבו מלאו אשר הקונטרס בעל הבנת בענין גם זה ויבוא[

 פ"ע - כנרת בים החילזון מציאות בענין -  ק"הזוה בפירושי א"והכרעת החיד
    ]ופירושיופי דעתו  על הוכחות ולהוכיח י"האר בדברי הבנתו

  
    ".ל"ומביא עוד ראיות ברורות ואכמ: "לשון ההסכמה

 עניות לדקדוקי' ברורה ראיה' שמכנה בזה תימה הרבה ת"מחכ אחר: ה"א
    . 'תכלא'ה שדייק

 להוציא שדוחקו היינו דפוצעו. עה בשבת' הסוגי י"רש' מדפי ,הדקדוק האחד
 ומזה .הפציעה היא הקונכיה ששבירת, אגוזים פציעת כעין כפשוטו' פי לאו דמו

 שיש במדרש הכתוב כהחלזון אינו התכלת דחלזון למד י"דרש כרחך דעל העלה
    .קונכיה לו שאין דג מין הוא אלא, קונכיה לו

 ר"פסי שהוא בדבר' הסוגי להעמיד רצה י"דרש, בקל מיושבים י"רש דברי אך
    . בה ימות שתמיד ליה פסיקא לא' הקונכי בשבירתו שימות
 אינה חלזון המילה הנה, קונכיה בעל הינו התכלת חילזון אם הענין ובעצם
 למיני כינוי היא ערבי בלשוןו העמים מלשון ללמדה לנו ישו הקודש מלשון

 סתם חלזון כתב בערבית ספרו שכתב ם"הרמב בן א"רו קונכיה בעלי החלזונות
 גם חלזונות הקרויים הם שהם בערבית חלזון הקרוי היינוו הערבית בשפה

 על הערוך במוסף כ"וכ. צדף ם"הרמב' שפי דכלים' ובמתני.  ימינו של בעברית
 בשם כולם נקראו לחינם לא כי ההיגיון את עלינו נעוות ולמה.  תכלת של חלזון
    .חילזון שמה נקרא תולעת כל לאו תכונתם דימיון שם על אלא, אחד
 מבואר :)מנחות מב( 'דבגמ' הנז' תכלא'ה בקונטרס הביא עניות דקדוק ועוד

' בגמ הוזכר ולא" ליה ומרתחינן ביורה להו ורמינן וסמנים חילזון דם מייתינן"ד
 שממיסים הזכיר לא הסממנים שהזכיר ם"הרמב וכן .מים ביורה שיש להדיא

    .א רמינן ביה  ביורה מים"ואילו בצביעת התכלת מהפורפור .במים אותו
 נתפרש לא דהא הצבעים כל מלאכת ללמדינו אתו לא שם' הגמ דברי כל והנה
 כמבואר הצביעה הלכות ללמדינו באו עודו מייתינן הסממנים ממיני איזה בהם
 דרך הוא דכן משום אלא אינו דהוזכרו והסממנים' וכו תלת מ"ש' בגמ שם

 והדבר. הצבעים כדרך ליה דעבדינן הזכיר מ"הר כןו שם י"רש ש"כמ הצובעים
 צריך שהיה חדתא מילתא שום בזה ואין מים בה מערבים צביעה שבכל ידוע
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     "ליה מרתחינן"ד בשעה מים ביורה שיש להזכיר
 לי ותמיהא  15 הערה ראה' תכלא'ה שהביא מאוד מאוד תמוהה' ראיה' ועוד

 ".ברורה ראיה" כ"כ זרים לדברים אפשר לכנות היאך טובא

זהו החלזון  אשהפורפור עיקר ראייתםעיקר ראייתםעיקר ראייתםעיקר ראייתםכ אזדא "וא: "לשון ההסכמה
נ דהפורפורא "דאיה. נמצא בין חיפה לצור אדתכלת שזהו מהא שהפורפור

אבל אותו חלזון : שבת כו' הנמצא בין חיפה לצור זהו החלזון המובא בגמ
  ".אינו החלזון דתכלת לציצית

 ומעולם". ראייתם עיקר"ל זה דבר הוכיח ומי הגיד מי ידעתי לא עני ואני: ה"א
 נשאר הזה הסמך גם מ"ומ. בעלמא כסמך אלא זה דבר שמביאין שמעתי לא
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ואף דכל . ה לשחורדצבע תכלת של תורה כחול עמוק מאוד הדומ' תכלא'עוד המציא בעל ה 
ם להדיא שהוא כרקיע "וכן כתב הרמב" כעין הרקיע"לשונות הראשונים במקומות רבים הוא 

או מן האבק , מ רקיע בטוהרו שהוא נקי מן העבים"ביטל דבריו באמרו דאין כוונת הר, בטוהרו
של  והיינו דטוהרו, ל רקיע בטוהרו שיטהר הרקיע מן האור"אלא ר, ח"קידוה' כמו שפירש בהל

כלי המקדש כתב להדיא דתכלת האמור ' ם בהל"ואף שהרמב. רקיע היינו כהרקיע שנעשה חשוך
תקע , ל והיינו כחול בהיר יותר"ש כתב שהוא גוון אזו"וכן בפיהמ" כעצם השמים"בכל מקום הוא 

א שרקיע בטוהרו היינו "לחדש בזה פלוגתא דתנאים די) שם הערה יב(א "שליט' תכלא'עצמו הרב ה
ל דמקום אחד "ולדבריו צ. א שהוא טהור מן האור והיינו כרקיע בלילה"נקי מן האבק וי שהוא

וכל רואה תימה תימה יקרא על . מ כשיטה אחת ובמקום אחר כשיטה אחרת בתנאים"נקט הר
  .זרותם

או , ועוד יש לנו להוסיף לדבריו דשאר הראשונים שכתבו שהוא כמראה רקיע או דנשתבשו בזה
      .ל"וד...והיינו כרקיע בלילהדכוונתם לשחור 

א הוא כחול כרקיע "בקונטרסו דכיון דתכלת הפורפור" הוכיח"ל "ועל סמך הזרות המופלגת הנ
, ם בקצת מקומות"ולא כפירוש שבדא מליבו  בדעת  הרמב, בטהרו של יום כדעת כל הראשונים

  ....כ על כרחינו שאין זה התכלת האמיתית"א
לאו היינו , דמה שנזכר במשנה משיכיר בין תכלת לכרתי) ז"ה ולפי"ז די' שם עמ(ולדבריו ביאר עוד 

וכן בשאר מקומות שהוזכר תכלת . א"לתכלת של ציצית אלא לתכלת אחרת הבאה מן הפורפור
  ....ע אינו בגוון התכלת של ציצית"בתורה אצל אומה

מוצע הוא ואין א המצוי שהוא כחול מ"עוד הנחה של טעות הניח מדעתו כי גוון צביעת הפורפור
והיינו משום שהוא תלוי (, אך בעינינו ראינו צביעה עמוקה מאוד הדומה ממש לשחור, בלתו

  ) בכמות הצמר ביחס לצבע ובזמן שהייתם ביורה
כ על כרחך שגוון התכלת מקביל לגוון היוצא "וא, א"ואף דמראה קלא אילן שוה לתכלת הפורפור

בדרך הצביעה ' אינדיגו'ן יודעים היום לצבוע את השאי' תכלא'כבר דחק בעל ה. א"מן הפורפור
ואף שלדעת המומחים הוא , ואילו היו צובעים אותו ללא תערובת מים היה שחור ביותר, העתיקה

ל דלא מפיהם אנו חיים וכל דבריהם שוא ותוהו "אך לדבריו צ, דבר שאי אפשר לצובעו ללא מים
ו מאחר ולא "אינדיג'נשתכח דרך הצביעה ביש עוד להוסיף כי אין טעם לומר ש. (אין בו ממש

ועד לדורות האחרונים היה עדיין עומד , ולא שמענו שגם הוא נגנז, פסקה הצביעה בו מעולם
  )ומשמש בצביעה בדרכים טבעיות

א בחר לו להניח דאף שהוא אותו חומר כקלא אילן ובקלא אילן הרי "אמנם לגבי תכלת הפורפור
אך , א הוא כן"כ גם בתכלת הפורפור"וא, עשותו שחור יותרנקט שאפשר לצובעו ללא המסה ול

י תערובת מים ואז אינו "מ בזה נשתנה ממנו ובודאי אי אפשר לצובעו אלא ע"בזה העלה מליבו דמ
ולעצם , לבד ממה שהמציאות מכחישתו ואפשר לצבוע בו בכל דרגת עומק שירצה. (כ"יוצא עמוק כ

 )יב  ע לקמן אות "הענין אם יש עיכוב בדרגת עומק הגוון ע
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 שהביאו" והראיות פלפולים"ה כל אף אחר הנימא כמלא' אפי הורע ולא בתוקפו
    .הקונטרסין המערערים בעלי

 כל ליישב נדחקים התכלת הוא שהפורפורא והמחזיקים: לשון ההסכמה
 מן רחוקים שתירוציהם בצדק ישפוט ביושר המעיין אבל, הוכחותיו

    .האמת
 המצדדיםדברי  א"שליט ד''הראב שלא הובאו בפני הגאון ניכר בזה גם: ה"א

 גורעיןד "כמל "ס דהללו לעילש "כמו וחביריו' הנז' תכלא'ה י קונטרס"ע אלא
 השופט המעיין לב על ונסמוך אבתריה נענה נמי אנןמ "ומ. ודורשין ומוסיפין

    .לא אם איתנו האמת נכוחו שיחזה, בצדק
בהם בעל  שנדחק ומשוניםדחוקים שונים  הנהוהפליא בזה דכל  אשר והפלא
ל המוכיחות דאין "מחז הראיות כלוכי  עודו. דוחקחשיבי שום  לא' הקונט

    !!אתמהה?? אזלא בשופי, חילזון אחר הצובע בגוון הזה
 הוא התכלת שחלזון שכתבו' הנז האחרונים אותם דגם להוסיף יש עוד 

 כלל קושיה שום בזה ראו ולא. בכנרת מצוי הזה החלזון שאין ידעו  א"הפורפור
 .דוחק שום בדבריהם ראו שלא ש"כ) ק"אף שהיו מהם שראו לדברי הזוה(

   .בעבר שמצאו האחרים מהחלזונות הטענה דבר על  .ט
 החלזון שמצאו טענו פעמים כמה שכבר הדבר ופלא: "לשון ההסכמה

  " החלזוןז "שאי נתברר ולבסוף
    

 שמע ולא לענינו נכנס שלא מי אצל הספק לערער אלא זו בטענה אין באמת: ה"א
שוב אין לסמוך , ענין באיזה, דאטו אם טעה מאן דהו פעם אחת. בפרטיו ידע ולא

. בטלנו כל התורה כולה כ"וא. על שום אדם לעולם אף בלא שמיעת טענותיו
 אלא הענין שלא הביאו לפניו פרטי, א"שליט ד''הראב מדברי ניכר ז שוב"ולפי
    .המתנגדים הקונטרסין דברי את

 וגם לא)  שלא היו אלא שתים(כ ההשערות הקדומות בענין "גם באמת לא רבו כ
 אלא כלל ראיות לו הובאו לא ראדזין של הדיונון כי דראדזין לתכלת כלל דמי

ברור לכל  וזה. החילזון שסידר על הסימנים עם מסתדר שהוא הראדזינר שטען
' וכו חילזון זה דאין 'ח' עמ דברינו בריש לעיל כ"מש עוד וראה. בספריו מעיין

 לא ל"הנ ההשערה גם(בתורת ספק ' ב לא קיבלוהו בדורו אפי"ומחמת אלו וכיו
נהגו בו אלא  ולא. בה היו דחוקים והרבה אחד גדול אדם על אלא התבססה

 תכלת אך. בעלמא רחוקה לחששאשחששו לדבריו  ואחריםהנוהים אחריו 
 ועדות שונים ממגזרים ומומחים ח"ת עשרות י"ע ונחקרה בדקהנ א"הפורפור

כי הרבה  א"שליט ד''הראבש "וכמ אחת לדעת שהסכימו, לנפשיה חד כל, שונות
    .בני תורה התחילו לקיים המצוה החביבה הזאת
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כלום היה נשאר , האמיתי החילזון מהו וקאמר אליהו אתי אילו, עצמך והגע[
אך באמת ודאי אילו היה . הדיונון מסברא ממציאתמגמרא או בזה שום קושיה 

היו בזה קושיות גדולות , התכלת חילזוןא "בא אליהו ואומר שאין הפורפור
   ]ל"חז מדברי וכמה כמה על ועצומות

 לא ואף. התכלת חילזון עם לזהותה כלל ראיות הובאו לא מעולם הינטינה ואף
 שלא טוענים והמומחים. אפשר בדרך בעלמא כהצעה אלא, כודאי מעולם נאמרה

 עומד מאין גרוע והוא. (בה שנמצא הצבע חומר סוג מחמת, בה לצבוע ניתן
 לצביעה שימשה לא מעולםו )כלל בצמר נתפס ואינו בקל הצבע שיורד, ביופיו
    .בפועל

כ שחסידי ראדזין "א במש"ד שליט"הגאון הראבולא ידעתי מקורו טהור של (
 ראדזין מאנשי מביאהתכלת  בספרו המלחמההיו צובעים בינטינה לאחר 

  )שהשינוי אצלם היה רק בשיטת הצביעה בדיונון עצמו

 
 התכלת גניזת  .י

 אינו התכלת שחלזון טעמם שפירשו ישראל מגדולי והיו: לשון ההסכמה
 יהא ולא לתכלת" גנז" ה"שהקב רק, למוצאו לנו שאפשר" שנאבד" דג

 נגנז"ש תנחומא ומדרש ר"המד לשון ה"וכ( צדקנו משיח ביאת עד בתוכינו
. התכלת גנז ה"שהקב דור דור בידינו מקובל היה כך הנראה כפיו )התכלת

 מנהגו דתכלת החלזון למצוא כלל חיפשו לא הדורות כל במשך ולכן
  . היא תורה וקבלתם ישראל

 לעקור, דבריו בהמשך שהביא י"האר ובדברי בזה כוונתו אין ודאי והנה: ה"א
 כמין בזה לנו דיש ל"ר אלא. מעתה דבר לחדש רשאי הנביא איןו התורה מן דבר

    .לבוא לעתיד עד התכלת לנו יתחדש שלא העתיד על נבואה דברי
 י"ע לא הארץ מן גלותינו כיו לתכלת שגנז הוא ה"שהקב בזה ל"ר מה מובן ולא

 ה"שהקב אמרו ולא. אליה לחזור הדורות גדולי כל טרחו ז"בכו היתה ה"הקב
    .דלתתא אתערותא שום בלא אליה יחזירנו הוא
 כיו אדם בני טירחת י"ע לאו שמים י"ע לנו חזרה באמת זו בתכלת שהרי ועוד

 להטיל עתיד ובעצמו בכבודו ה"שהקב היינו התכלת של העתידה חזרתהד ד"ס
 פתיל..  ונתנו' וגו ישראל בני אל דבר" מצוות ובטלה. א"כאו של בטליתו תכלת
    .ויטילה יעמוד בעצמו ה"דהקב ,"תכלת

 אחריו לחזר אם הוא כאן הנידון כיו אחריו חיזרו שלא בזההרב  רצה מה ועוד
 כפי המציאות פרטי ללמוד אלא לנו ואין לפנינו הוא הלאו ובנהרות בימים

    .שבתורה מצוה ככל, כל בפני שמוצגים
 שהרי. הראשונים כל הבנת כנגד כן לומר אפשר היאך לתמוה יש הרבה עוד
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 לפתע נתחדשה זו מסורת וכי. להלכותיה ש"והרא ף"הרי, ם"הרמב הביאו
    !?האחרונים בדורות
 דבר יחזור שמא הוא וסברא): "...,ה' סי החדשות ת"שו( ל"מהרי כתב ולהדיא

 בים הוא חלזון דג דאותו ג"סמ דכתב למאי כ"כש, מצוי התכלת שיהא לקלקולו
 ן"הרמב משמעות וכן." 'וכו תכלת לעשות היה בקל, סימנין וכתב המלח

" ' וכו) תכלת שאין( הללו במקומות עכשיו", )ף"הרי מדפי. יב שבת(, במלחמותיו
 משמעות וכן. ז"בזה אף מצוי התכלת שיהא ייתכן מקומות דבשאר משמע

 זמן ובכל מקום בכל מצוי שאינו שכתב) ,ט, ב ציצית( ם"הרמב דברי פשטות
 בזמן מצוי שיהיה כלל יתכן שלא מוחלט דבר שהוא במדרש הבין שלא משמעו

 שזכה מי שמענו לא לישראל רבים ימים וזה) שפו מצוה( החינוך ולשון. הזה
 גניזתו דאין והיינו ז"בזה הנמנע דבר שאינו משמע הזו הלשוןו בטליתו לתכלת
    . הארון כגניזת

 אם דכדי במילין האריכו לא דודאי מהראשונים סימניו כותבי כל משמעות וכן
 הנמנע דבר שאינו גניזתו בפירוש הבינו כ"או למוצאו אפשר שיהיה בשביל לא

 ונתחלף בראשית סדרי שנשתנו נגנז בלשון' הפי שאין. זמן באיזה להמצא שיוכל
 היום מצוי שהוא אפשר"ד, )תרפה( ז"הרדב ש"כמ אלא, מקומו ונשתנה טבעו
    ".לצודו יודעין שאין או אותו מכירין שאין אלא

 שלא, דבריהם על א"שליט גאוןה שנסמך ישראל גדולי נינהו מאן נדע לא ואנחנו
 בדעתו שהעלה מי ידענו ולא שמענו לאו זה לדבר ו טהורמקור גאוןה ציין

 הנך כל על לפלוגיו יתגלה שלא לן קים דכביכול, הזה הטעם מן לתכלת להתנגד
 נגד זה היה לא אילו ואף. שם עלומי שמועות פ"ע תורה דברי נקבע ואיך. רברבין

!" ?ותאסר אסתן בצד עדים וכי" בו אני קורא, ואחרונים ראשונים הנך כל
 להקבע נתנה ולא ההלכה היא חמורה" א"החזו דברי בזה להמליץ ראוי ובודאי

 כולם דעת על הדבר נתקבל שכבר בנידונינו ש"וכ). 'ט' סי ח"או" (סיפורים פ"ע
 ולבטל לחלוק נבוא ואיך. לחזור דתכלת המצוה היא שיכולה מופקע דבר שאינו
  16.מסברא ולא מגמרא לא, ראיה וסמך רמז שום בלא חדשות בהמצאת, מצוה

' שכ) יב, ציצית ט(לדברי הערוך השלחן  א"שליט ד"הראב הגאון דכוונת ואפשר(
אך גם הוא לא כתב כן בתורת טעם לדחות דברי , שלא יתגלה עד ביאת המשיח
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כתבו כי גילוי ) מא' המאיר לארץ ט(ם "ח להמלבי"ובארצוה) ג"כ' ע ט"אה(ש "דהנה בחמד 
, ל"עקיבא יוסף שלזינגר זצ' גם הראדזינר בספרו הביא מכתב הגאון ר. החילזון אפשרי בימינו

לענין ל שהסכימו בכללות "ש סלנט זצ"ל ועמו ר"ל דיסקין זצ"ג מהרי"שמעיד על דעת רשכבה
ל במכתבו שאינו מתנגד לעצם ענין "יצחק אלחנן זצ' ג ר"חידוש התכלת וכן משמעות דברי רשכבה

ואף הורה כי מי שהקפיד על כך (, אלא שכתב כי מחמת חולשתו לא מצי לבררו, חידוש המצוה הזו
' כ) רושהיה בן דו(הראדזינר  - ואף מדברי הבית הלוי ). בחייו יש לקוברו בטלית עם צביעת ראדזין

דרק אילו ידעו ' שכ, והוא ממש היפך זה) וִּפְרְסמֹו עוד בחיי הבית הלוי(, ל"מה ששלח לו הביה
אך אילו נודע שלא היתה ידועה , מלאכת צביעתו ולא השתמשו בו אז חשוב מסורת שלילית

כתב על צביעת ) 'ח ג"או(ובישועות מלכו . ד"הוצאת צבעו של דג זה אזי יש לחייב להטילו עכ
ראוי לאחוז ' ידוע לנו כיצד צובעין ודאי הי' בנמצא תכלת בבירור והי' איברא שאם הי"אדזין ר

  "אלא שאין לנו בירור גמור שזהו תכלת, במצוה זו
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אחר שלא קיבלו דברי הראדזינר כל גדולי , אלא בלישנא בעלמא, הראדזינר
       )הדור
 משיח עניני( הדברים אלו וכל) "ב, יב מלכים( ם"הרמב דברי בזה נאים וכמה

 אצל הן סתומין שדברים, שיהיו עד יהיו איך אדם ידע לא בהן וכיוצא) וגאולה
    .אלו בדברים קבלה להם אין החכמים גם, הנביאים

שיש בו  בו ונאמר נבוא ואיך 17,המקראות מן להדרש ניתן לא שאף בענינינו ו"וק
 בטענותו רב מפי רב קבלנום ולא ידענום ולא שמענום שלא מסורות פ"ע, קבלות

 איזה יש ואולי ושמא אפשר ודבר דבר דבכל, בהלכה מ"מו כל נסתתם שכמותם
    .הראשונים דברי נגדו הפשוטה הדעת נגד מסורת

 וחמש אלף זה התכלת נגנז דבודאי, כלום אינו נגנז שהתכלת המדרש ולשון
 גניזה ולשון.(בדורינו להגלות זמנו הגיע המרובים שברחמיו אלא, שנה מאות

 שנכחד לדבר מרמז אינו אך, מסוים במקום השמור לדבר אלא ענין אינו בכללות
 ויהי) "לו, מא בראשית" (לארץ לפיקדון האוכל והיה" של תרגוםו עולמית זכרו

 מקום שענינו) ט, ג אסתר" (המלך גנזי" מענין והוא" דארעא לעמא גניז עבורא
, ארוך לזמן או עולמית גנוז דהדבר לומר ענינם דאין קץ אין רבים כהנהו שמור
    .גניזה בלשון לכנותה אפשר דהו כל לזמן שמירה כל אלא
 המקדש בית לבנין דמשיחא בעקבתא להתגלות הוא מחויב הרי כרחינו ועל

      .העתיד
בר  לדבר לאות ולדוגמא התכלת לו שלקח ,בהקדמתו הלבוש לשון חזי פוק

 הדינים כל כולל הוא מהם הראשון הלבוש" :ל"זו ימצא אם יום חיובא בכל
 לבוש קראתיו היום סדר והוא וטעמיהם ח"או מטור הראשון בחלק הכלולים

 הוא כן ימצא אם יום בכל בציצית תכלת ללבוש האדם שחייב כמו כי התכלת
 שראהו הרי. ל"עכ" לו יזדמנו אם יום בכל הדינים באלו עצמו להלביש חייב
לא תלאו ו בו מחויבים ישראל כל יהיו ואז להתגלות שראוי כדבר זה לענין

 .ק בזה"דו" אם ימצא"אין הדבר תלוי אלא בו ק"בביאת משיח או בבנין ביהמ
    

 הגלות בזמן גם תכלת נהג שהרי בצידו שוברו הרי, ל"האריז מדברי שהובא ומה
 ביד בה להתישב ניתנה והארץ לאדמתם מתקבצים ישראל שכבר בזמנינו ש"כו
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מקרא , ק"דאין תכלת נוהגת אלא בזמן ביהמ, אף כי יש מדמים למידרש קראי בכח עצמם 
ים דאין אנו דורשים דרשות שלא נזכרו צ לפנ"והנה זה אי. דרק לבן נוהג לדורות', לדורותם'ד

ל דאין "מביא דבר זה בתורת רמז לדברי חז) לח, במדבר טו(' ח הק"ואמנם האוה. ל"בדברי חז
אבל , לומר שהלבן לדורותם, ואמר לדורותם קודם זכרון התכלת"ל "וז. התכלת מעכב את הלבן

ק אלא דכשאינו בנמצא "יהמולשונו מוכיח דלא אמר בזמן ב" תכלת כשאינו בנמצא אין חיוב בו
ארה 'לרבי משה נג" לקח טוב("י "וכן הוזכר בדברי תלמידי האר. והיינו כמבואר במשנה, אין חיוב

ל דאין המצוה אלא בזמן שהתכלת "וגם שם כתוב כנ) ה לדורותם"פרשת שלח ד -י"מגורי האר–
ה של דין אלא רמז ואינו דרש. י בזה"ובדאי לא פליג על רבו האר, ק"מצוי ולא דתליא בביהמ

. לעתיד שלא תוכל המצוה להתקיים בכל זמן ועת וכדחזינן דבאמת לא נהגה המצוה דורות רבים
מ אין זה "אך מ,ק הוא הטעם למציאות הזאת"דביהמ, י בא ולימד טעמו של דבר"ואמנם האר

 .כדחזינן בכל דורות האמוראים שהיתה התכלת משמשת, הכרח למציאות זו
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    .'ה עם
ל לחייב "דאף דלא ס ראדזין תכלת על) ב' סי ח"או" (מלכו ישועות"ה ש"וכמ

 שמתנוצץ ואפשר החלזון שאינו ברורה ידיעה כ"ג לנו אין"מ "מ, הטלתה
  " הגאולה

    א"הפורפור תכלת גניזת בענין
 מעולם א"שהפורפור לומר מערערים ויש נגנז שהחלזון ובמדרש בספרי מבואר

 שלא בבבל צובעים היו לא מה ומפני. בו לצבוע שלא גזירה שהיתה אלא נגנז לא
  .רומי ממשלת תחת היתה

 היה התכלת שחילזון, זו לאמירה כלל מקור מצאתי ולא ביקשתי לכל ראש והנה
 רק הוא בזה שנודע מה כלו האחרונים לתקופת ועד הגאונים בתקופת כלל מצוי
    . אחרים בחלזונות שהיא הארגמן צביעת כלפי

 בו צובעים היו שנים מאות עדיין הספרי שהזכיר הגניזה אחר. א הדבר ובעצם
 מצוי היה שלא בספרי שהוזכר עצמו הזמן באותו אףו .)מג במנחות כמבואר(
 כ"עו ומשמש עומד היה עדיין הרי יוסי' ר של בדורו דהיינו ,גניזה לשון בו הוזכרו

 מיהת הא אך 18הספרי בפירוש ל"ואכמ. לגמרי שנעלם הזאת הגניזה פירוש שאין
    .כ"אח שנים מאות אלא בו הצביעה פסקה שלא פשיטא

 דהיינו' פי שם יוסף בעץו נגנז שהתכלת אלא נגנז שהחילזון ליתא ובמדרש
 היינו נגנז התכלת דפירוש נימא אי ואף:) סב( בפסחים י"רש ש"כמ שנשתכח

 תקופת סוף של זה שבזמן היתה המציאות באמת, לגמרי החילזון דנעלם
 .זה לענין מאוד משמעותיים פרטים כמה אירעו הגאונים ותחילת האמוראים

    
 של מושבו ממקומות נתרחקו וממילא י"בא היהודי הגדול היישוב פסק. א

    . החלזון
 בתי את החריבו שהם שכתב מי וראיתי ישמעאלים מלחמות י"ע היישוב חרב. ב

  בישראל התכלת, הרצוג א"הגרי) (בעלמא השערה שזו כמדומני אמנם( הצביעה
    ).  370' עמ התכלת ספר  –
 - , 4:40:1Codex Justinianus( .בו לצבוע שלא כללית המלכות גזירת היתה. ג

19
 החוק  

  ).האמוראים תקופת מסוף הוא
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ה שאין כוונתו לגניזת החילזון בכללות אלא לגניזת אוצרות מסוימים כשאר והמעיין בו ירא 
  .דברים שהובאו בספרי שם

19
, א הפורה"את הפורפור, אין רשות לשום אדם פרטי לפרק"ל "ק של הגזירה הנ"ובתרגום ללשוה 

וגם , )ארגמן צח(ה "אוקסיבלאט, )ארגמן(ה "הנקרא בלאט, הן בתוך המשי הן בתוך הצמר
ברם אם מישהו בכל זאת ימכור ) שהוא תרגומו של התכלת בכל התרגומים היווניים(, א"ניקינטי

 ".שידע לו שממונו וראשו יועמדו לדין מייד, ל"את הגיזה של המורקס הנ
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 צידתו ריבוי י"ע אפשרו מרובה ציד מחמת מאוד שנתמעט נראה נמי ה"בלא. ד
 לצביעתה חלזונות של גדולות כמויות שצריך, תכלת לצבוע באפשר היה לא

  הצביעה במלאכת רב ידע צריך כי, להשיבו קשה שוב זמן איזה שנעלם אחרו
 כדמשמע צידתה ובמקומות בלוז אלא מצויה היתה שלא, יתירה אומנות בו שיש
    .כו שבת ס"בחת ש"וכמ ק"בזוה

 מחלזון לי אמר במה פרנסתך לו אמרתי" יוסי' דר במעשה בספרי משמע וכן
 וכפי. השגתו של האחרונות השנים במאות שאף הרי" הוא מצוי וכי לו אמרתי
, שנתמעטו או שנכחדו ח"בע שאר כדרך טבעית בדרך התמעטותו היתה הנראה
    .אדם בידי צידתם ריבוי י"ע זה שהיה

 למרות העולם מאומות נעלמה היא גם עצמה א"הפורפור כך ובין כך בין מ"ומ
 הוא שהוא ידעוהו לא, זה בשם חלזונות שמות ידועים שהיו אףו הרבה חשיבותה

    .לצביעה והיו צדים אותו לאכילה בלבד והחשוב הידוע החילזון
 שנעלמה דכשם, מישראל התכלת מסורת נעלמה איך, לשאול מקום אין וממילא

    .מישראל נמי נשתכח, כולו העולם מכל זה הצביעה מחילזון ידיעת
  

      .דייקא כחלות של מסוימת בדרגה, תורה של תכלת צבע אם  .יא
 זה אומר .של תורה גוון התכלת בענין, האחרונים המערערים לערער רצו עוד

 בהיר כרקיע אלא אינו אומר זהו לשחור ונוטה שבעמוקים עמוק אלא אינו
 א"א כ"או המדוקדק הגוון דיוק יודעים אנו אין אחריו יענה וחבירו. שבבהירים

 אם.כדעתיה ם"הרמב הגדול הרב בדברי ידקדק מינייהו וחד חד וכל. לעשותו לנו
. השמים כעצם בו' מדכ ידקדק אידךו המשחירים בכלל מ"הר שמנאו בזה

    .גוונו ידוע שאין ש"בפיהמ ידקדק וחבירו
 דהנה. לחברתה אחת משיבות טענותיהם כי, לתשובתם להזדקק לנו היה ולא
 איני לומר בוש היה לא בודאיו דתכלת גוונו את לבאר בפירושו הרחיב מ"הר

    .ידעו שלא במקום יודע
 בדבר דהיינו, בדבריו הכלול הזה הגוון בתוך לנו פירט לא הרי, האחר ומצד
. הלובן מן וכמה הכוחל מן יהיה כמה, שבכוחל כפתוך או, רקיע של כגוונו שהוא
    .עיכוב שום הגוון בחוזק שאין בדבריהם שנתפרש כמי הוא הרי ובזה
 העמוק הכחול בין פתוך דהיינו בדבריו פירש עוד ם"הרמב בן אברהם ורבי

    .מדוקדקת מידה לנו נתפרש לא בזה וגם. והלובן
 חובתם ידי יצאו לא אלה בכל גם אכתי, מדויקת מידה בזה יש אם והנה

 ביה ידע, האמת על נוקפו לבו אשר וכל.  נעשה מה נדע לא אנחנוו בביאורם
 כפירושם סתמםו מסתימתא ילפינן מילתא בכהאי כולה התורה דבכל, בנפשיה

 בגוון עיכוב גדר שום שאין, ידענו התלמוד חכמי מסתימת כןו הפוסקים כל של
 על ליתנו רחמנא שאמר הוא תכלת הרי, יכונה" תכלת" בשם אשר כלו המדוקדק

    .הכנף ציצית
 דאין, יסודה בטעות, ם"הרמב בו שנקט משחירים מהלשון ששאל והשאלה
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 ובין שחור בין( העמוקים לגוונים מכנה ם"הרמבו כחול הקרוי גוון ק"בלשוה
 ואם" שם בהמשך ש"כמ שחור קרויה הגוון שעמקות, משחירין בשם) כחול

 טובא רבים וכהנה".  ' וכו קודם שהיתה ממה יותר והושחרה עינה הוסיף
        .הרבה במקומות

 לתכלת דאין.) מג מנחות(' הגמ מבדיקות) ח"מ ה"ח ת"שו( ז"הרדב הוכיח וכבר
 שם איתא דהא. כשר כחלות מראה דכל מזה להוכיח יש ויותר. מדוקדקת מידה

. בדיקה לה דיש איירינן תכלת דבכל חזינן ומסתימתא. בדיקה לה יש דתכלת
 נצבעה אם שיודע עד אותה בודקין כיצד) "ם"הרמב לשון העתק( קאמר ואהא

 כשרה כהתה ולא בעינה עמדה אם..  התכלת ושורין...  לוקחין, לאו אם כהלכתה
 אותה ורואין....  בתוכו שנשתנית התכלת זו את ונותנין.....  לוקחין כהתה אםו

 שהיתה ממה יותר והושחרה עינה הוסיף אםו פסולה שהיתה ממה כהתה אם
    .כשרה...  קודם
    . כשרים כולהו, בדהתה ובין יותר כשהושחרה דבין חזינן

 הזה הדהוי הגוון באותו מתחילתה התכלת אותה שהיתה הרי, דעתך תן ומעתה
 אף כ"וא. הללו דינים נאמרו בזה גם, הבדיקות של הזה הסדר ככל בו ועשה
 מתחילתה התכלת שהיתה דהרי, בה נוסיף ותו. כשר נמי דידיה דדיהא דיהא
 נאמרו נמי בזה הלא, הלזה דבדיקות הסדר ככל בה עשהו דידיה דדיהא דיהא

. הוא כשר תכלת נמי דידיה דדיהא דדיהא דיהא אף כ"וא. 'הגמ בדיקת דיני
 שיהיה חוזק בכל תכלת מראה כל כי לך שיוודע עד. הדרך זה על חלילה וחוזר

    .בו שולט הכחלות מראה שיהיה ובלבד. כשר הוא הרי
 ובין אחת בפעם בין לצבוע דאפשר ל"דס) משום ה"ד: מב( שם' בתוס מוכח וכן
      .ש"יעוי, הצבע חוזק בזה משתנה בודאיו ז"זא פעמים' בק
 טענה בזה אין,  ציבעו המחלישים לדברי ביןו ציבעו המעמיקים לדברי בין מ"ומ

 ואפשר והצמר הצבע כמות לפי משתנה שהוא, בו לעשות אפשר הכל כי, ליפטר
    .מאוד הבהיר הרקיע כעין בכחול ביןו מאוד עמוק בכחול בין לעשותו

 אלא א"הפורפור דם בצביעת להגיע א"שא, הקונטרס בעל' שכ כמו ודלא
 כל אצל לבררו אפשרו בקל לאיגלויי דעבידא מילתא הואו בהירה לכחלות

   .הצביעה במלאכת במצוה העוסקים
 מדלא, ואומרים שאין אנו יודעים הלכות הגווןוהנה עיקר חילא דהמפקפקים 

  .דרכינו כעוורים נגששה כ"או בה נלך הדרך בפוסקים לנו פירשו
 הוזכר ולא בזה פירשו דמדלא, תקנתם קלקלתם דאדרבה, לבם על שמו לא ואיך

 חדשים דינים להמציא הקיר אזובי אנו נבוא איך, בו לדקדק דין רמז שום בו
 קולא לידי שיבוא כדי בתחילתו עליו להחמיר. אבותינו שערום לא ודקדוקים

    .תורה של ע"מ מקיום עצמינו לפטור, בסופו
 שהיה במקום הרבה שהאריכו כמו הגוון דקדוק ס"בש נתפרש מדלא באמת אלא
 תכלת שבשם וכל מדוקדק גוון בזה שאין כ"ע, ונגעים בנדה כגון, להאריך להם

      .הוא תכלת דאיו והים השמים גווןעין כ ענינו אשר, יקרא
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 שיהיה מסוים בגוון דין שניתן בתורה מקום בשום מצינו דלא להוסיף יש ועוד
 אמרה לא דהא בגוון דין דאינו בנדהו מקראי' דילפי בנגעים מלבד. בדקדוק זה

 דמים מיני' ד דרק דילפינן אלא, אדום בדם דווקא מטמאה דנידה תורה
, הדין סיבת האודם ואין. הזה כאודם האדומים הדמים שהם ילפינןו מטמאים

     )ואפשר שגם בנגעים הוא כן( .הוא דם מין איזה גילוי אלא
 הלכותיו שכתבו הראשונים אותם כל שהרי ל"כנ חזינן נמי הראשונים ומדברי

 ל"והמהרי .בו לנו שנתפרש ממה יותר מדעתינו לדקדק נדע שאנו ל"ס לא דאיו
 ספק כאן יש אם כן לומר ליבו על עלתה איך" התכלת לחזור יכול בקל"ד שכתב
    .המדוקדק בגוונו אמיתי

  
 עיכוב גדר איזה יש עדיין ואולי שמא דאפשר, בליבך הספק יעלה עדיין אם ואף

 המוחזקת' והסב הפשוט הצד הוא מה עצמך הגע, לנו ידוע שאינו הגוון בדקדוק
 מכל חובתך ידי יצאת ובזה .הדין מן פיה על להתנהג המחייבתינו והישרה
   .תמיד ליבך על והמתמיהים המבהילים שיעלו ספיקות וספיקי ספיקות

     "תוסיף בל" בענין  .יב
 חדש דבר בכח חידושו ופלפולו ח"העדה ד"ראבהאדיר  הגאון העלה עוד

 של תכלת חילזון זה שאין,  -  היינו, להאמר ניתן שלא מה -  נימא דאי, ומחודש
 .תכלת מצוות לשם כשמתכוין" תוסיף בל"ל בזה למיחש איכא כ"א. תורה

 .שם והאריך
. בזה לתמוה שיש תמיהות וכמה וכמה פלאות פלא מגודל חדא כשעה ואשתומם

ואחר הקידה על אפים ובקשת המחילה מהדרת גאונו ומכבוד עוז תורתו אלף 
 קרוב יותר מיהו. [כלל חששא כאן אין כי יווכח נכוחו המביטהן , פעמים ואחת

 משום הזב יש שאם יבוא מאן דהו להורות כן, הזה האיסור הוראת בעצם לחוש
    .]לקמן יבואר כאשר תוסיף בל

 כל דדעת לפנינו שהיו הפוסקים כל עלא "הגאון שליט נחלק אלו בדבריו והנה
 דורו וגדולי" מלכו ישועות"ה ה"ה הראדזינר של בדורו בין, ישראל גדולי

 ש"הגרי מרן דורנוב כןו קוטלר א"והגר י"והקה א"החזו מרנן אחריהםו
 ואף) תכלת כשאין( בבגדו אילן קלא בהטלת נזק שום דאין נקטי כולהו ק"הגרחו

 שחששו רבים וכן ושלמים .20 הערה ראהו הוא תכלת דשמא משום כן כשעושה
.העולם גדולי בהםו מאוד רחוק ספק אלא היתה שלא דראדזין לתכלת' אפי

                                                
20

וכן מטו משמיה , 16וראה לעיל הערה , ם ועוד"כגון המהרש, כן נהגו רבים בדורות שעברו 
היו מקבלים  - ואילו היה צל צילו של ספק שזה התכלת , שהלא אין שום הפסד בזה"א "דהחזו
י שאם לא היו לומדים מכל הנהגה שלו "וכך אמר רבינו הקה). קלב' א עמ"מעשה איש ח" (אותה

מהאי טעמא דאי ' ר איצלה מפונביז"ין דאם לא יועיל לא יזיק כפי שנהג הגהיה לובש תכלת ראדז
גם מרן . ל"א קוטלר זצ"וכן הביא שם מהגר). רמו' א עמ"ארחות רבינו ח(לא יועיל לא יזיק 

מ הורה הלכה "מ, א הוא חלזון התכלת"אף שלא בירר לדינא שחלזון הפורפור -ה "א זללה"הגריש
 . ל מצוהלמעשה דאין בזה חשש לביטו
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 רבינו ג"כרשכבה, פסול שום בזה ראו לא מ"מ לדבריו הסכימו שלא הללו ואף

 בחייו עמהם שהלך מי את דראדזין בציציות לקבור שאף הורה ל"ז אלחנן יצחק
 בית"ה כגון, להם התנגדו ולא הלובשים על ערערו לא, החולקים מגדולי אףו

 לו ששלח במה כמפורט המסורת בענין עניניות טענות אלא העלה שלא" הלוי
 קבלו אומר איני ז"ועכ" כן להדיא נתפרש" מלכו ישועות"ה  בדבריו לראדזינר

 שמענו ולא" תכלת איננו אם גם נפסל שלא אחר התכלת להסיר ולהכריח דעתי
 שיש, המצוה מעשה בעיקר חשש שום זה בדבר לעורר בדעתו שהעלה מהם מי

    .בספק מלעשותו להמנע
 חידושים עלאך נסמך , הענין בזה יחידאה דעת לו פלג א"הגאון שליט אמנם

    .)דאתיא לידי קולא בביטול עשה(, לקיום החומרא הזאת בהפלגה
 כלום מוסיף שאינו במקום גם" תוסיף בל"ב לעבור דמצינן, הוא חידושו ועיקר

 ממין חוט בגדו בכנף שמטיל, ביה דאיירינן בדוכתא וכגון. תורה שאמרה מה על
 כיון מ"מ, ביה מפקדינן חוטים מין באיזה אמרה לא דהתורה אףו מסוים

    ".תוסיף בל" ליה קרי, התורה מצוות בזה לקיים דמתכוין
 בה אמרה שלא ומצוה מצוה כל של בשיעור מוסיף באמת לא דמי אלא לכל אך

 בל"לזה שייכות ל פשוט שאין שנצטוה מה על יתר דהמוסיף, שיעור תורה
מין  כיון דלא אמרה תורה באיזה, נ בעושה ציציותיו מצמר צבוע"הו "תוסיף

    .כ אין מוסיף בו כלום"א, צמר לעשותו וכולם כשרים בו
 אלא טעם אינו, למצוה נתכוין שלא למקום למצוה כוונתו בין הרב שחילק ומה
' הסוגי' מסק פ"ע( פוסקים לכמה ל"דס למאי אבל, כוונה צריכות מצוות ד"למ
אכתי ו לא שייך חילוק זה כ"א כוונה בלא אף עבר דבעידניה דנקטינן:) כח ה"בר

 אין דהא, כאן התוספת היא היא כוונתו שעצם לומר ואין. דמיא למוסיף בשיעור
מוסיף  בכל אמנםו בה באמת שנצטוינו למצוה אלא, שאינה למצוה כוונתו

 ,בתוספתו מצוה איזה שיש שסבור במקום טפי גרע יהיה עוד בשיעור מצוותו
 אין דידן בנידון אך. שאינו דין הוא מוסיף אף דהתם )כגון דטעה בשיעוריהם(

    .  אמיתית מצוה לקיום אלא כוונתו דאין, כלום ולא כוונתו בתוספת
 במוסיף דאף הראשונים שיטות על שיטתו העמיד א"שליט ד''ראבגאון הה והנה

    :ותימה. 'וכו קאי לחודיה האי אם אף" תוסיף בל"ב קעבר מינים' בד מין
 במעשיו בין תורה של ע"במ מוסיף הרי דהתם, לדומה דומה שאינו נדמה איך. א

. במצוה נוסף פרט שיש אומר דכביכול בכוונתו ביןו 'ד במקום מינים' ה שנוטל
 לחייב הזאת המצוה ניתנה כי תורתינו מאמיני לכל ברור אשר בענינינו כ"משא
 לוו המצוה הוא פלוני שחפץ הוא דסבור אלא. כלום מוסיף ואינו דתכלת עשה
 להטיל יכול שהרי, מגרעת מצוה לשם מחשבתו אין מ"מ, בזה טועה שהוא יהא

 אלא טעותו ואין .כלום המצוה במעשה מוסיף ואין שהוא צבע בכל חוטיו
 אין במעשיו גםו אמת היא הרי אליה שנתכוין המצוה אףו מצוה לשם בכוונתו

 כמבואר, שהוא גוון בכל ציציותיו חוטי לעשות רשאי דהא כלום של תוספת כאן
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        21.דווקא לבנה ציצית לך עשה תורה אמרה ולא. 'בגמ
 כשמכוין, תוסיף בל של מקרה שיש, לזה ראיה הרב הביא לאו שמענו לא ומעולם

 זכה שלא כיון תוסיף בבל שעובר אלא .שעה באותה בה שמחויב מצוה לשם
    .לקיימה

 קסברו התכלת שכנגד הלבן חוטי י"ע דתכלת ע"מ לקיום למכוין ודמיא
 בל משום לאוסרו אדם לב על תעלה וכי' ונתנו' מצוות בהם גם דמקיימים

    .תוסיף
 נינהו בעלמא זכר האידנא חוטים' ד דעבדינן דמאי ל"דס הראשונים מן ויש(

 להתנות, הקטנים על גדולים להזהיר להם היה לדבריוו מצוי תכלת שהיה לזמן
 הראשונים כדעת כשיסברו, תוסיף בבל ו"ח יכשלו ולא. מצוה לשם כוונתם דאין

 במוסיף תוסיף בל דאין נקטינן אי דאף, גדילים מצוות משום' בד המחייבים
 דאף" תוסיף בל"ב חדש פרט לנו נתחדש הרב לדברי מ"מ החוטים במנין

     ").תוסיף בל"ב קעבר מתקיים שאינו במצוה פרט לשם כשמכוין
      

 בבל עבר ולא לחוש לו יש ספק במקום  אי דאף א"שליט ד''הראב כ"מש. ב
    .עבר ,הדין מן הספק שאין כאן מ"מ, תוסיף

 אין ספק אלא שאינו שמכוין דבמקום ברור זה דהלא, טובא לפקפק יש בזה גם
 שצריך א"שליט גאוןה כ"ומש[, ב, לד ח"או ע"בשו כמבוארו מיחוש בית כאן

 אין כ"וא] מצוה לשם מהם' בא שיכוין אלא ע"בשו נזכר דלא ע"צ, התנאי לפרש
 ז"עו ודאי מתורת מטילהו ודאית תכלת שהוא שסבור למי אלא אמורים דבריו
    .מספק' אפי עצמו לדעת לחוש, אדם לאותו לו שאין קאמר

 לא, דאורייתא ע"במ הוא שמחויב הסבור שאדם לומר יתכן היאך, תמה ואני
      ! אתמהה. בעלמא וחששא ספיקא מתורת' אפי לקיימה יתחייב

 דהא, תורה דברי סותרים הדברים שהרי, עצום פלא, ממני דעת פליאה ועוד. ג
 תכלת וקסבר טועהו בבגדו אילן קלא המטיל דאף, .)מ( במנחות היא ערוכה' גמ

 לאו )פשתן של בסדין( כלאים משום אלא אינו ביה למיחש דאיכא מאי כל, הוא
    .ב"וכיו תוסיף בל כגון, אחר דבר על לבם עלתה

 אלא יהא לא"' כדאמרי, גריעותא שום בזה דאין מוכחא' דגמ לישנא עצם ואף
    .כלום ולא ללבן זה בין דאין מוכחת הלשון ומשמעות". לבן
 טעות החשש דכל שם י"ברשו תכלת שכולה טלית גבי:) מא שם( לקמן הוא וכן

, צמר של בטלית אף חייש לא אמאיו פשתן של בטלית אלא אינו אילן בקלא
א דאף בספק יש "ש למה שהביא הגאון שליט"וכ( .תוסיף בל משום בזה דאיכא
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) ק כד"ס, ח תרנא"והובא בבאר היטב או, ח"ב ק"ח(י "להתירא דהשבו' ולא נצרכא בזה אפי 
. מ שם לולב אחד הוא"או משום דמ, דהתירו או משום דחזותא לאו מילתא, בצביעת לולב בירוק

דהתם הוצרך להתירו זה כיון דהא מוסיף על מה שאמרה תורה ליטול לולב ואין הצבע הזה בכלל 
ואפשר לעשותה בין מחוטי צמר לבן ובין מחוטי צמר , אך כאן שאמרה תורה לעשות ציצית. לולב
 .כ אין כאן שום תוספת על מצוותו"א, ואין מעלה לזה מזה, צבוע
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    )לחוש
 בה ספק שום לו אין אףו תנאי שום עביד לא התם דהא, טובא חמיר ובהנהו

    .חששא שום בזה ליכא כ"אעפו
 הא דבזה, הוא תכלת וקסבור דידיה אילן קלא על פרטי באופן טועה אם לי ומה

 במין כללי באופן הטועה לבין, חששא שום ביה דלית' בגמ להדיא מבואר
    .בכלל והתכלת החילזון

  
 בל"ל למיחש ליכא ספק דבמקום דאף, לחדש א"שליט גאוןה הוסיף ועוד. ד

 לו יש להחמיר צ"כשאי דמחמיר היכא מ"מ. לחומרא דספיקא כיון, "תוסיף
 בל"ל למיחש דאיכא שכתב ב"המ דברי והעמיד דבריו על". תוסיף בל"ל לחוש

    .ת"ודר י"דרש תפילין זוגי' ב במניח" תוסיף
 הלא דהתם, זה אל זה קרב ולא מאוד מאוד תמוה הדימיון, כאן בדבריו וגם
 במה וכן. בתים' ח שהם תפילין' ב מניח שהרי בפועל במצוותו מוסיף פ"ממנ

 ובודאי בפועל שמוסיף מיירי התם הרי) ומנא ה"ד: כח( ה"בר' לתוס שדימה
 שתי, אחת מתנה דינו אשר המעורב הדם מן בחלק שעושה, פ"ממנ במצוותו

 מחמת כן כשעושה גם בזה למיחש איכא ולפיכך. אחת מתנה במקום מתנות
    .הספק

, המצוה כוונת משום אלא אינו בו שחידש" תוסיף בל"ה דיני שכל בענינינו אך
 שום תורה נתנה לא שהרי, הוספה שום כאן אין עצמה המצוה מעשה מצד אך

 באיזה חוטיו לעשות יכול הרי עצמה המצוה מצדו הציצית חוטי בגווני דין גדר
 למצוה כוונתו משום אלא א"שליט ד''הראב טענת היתה ולא  .שימצא צמר גוון

    .ספק מחמת כן כשעושה כלל לומר יתכן לא זהו
 עיקר הכוונה דאין, בספיקות דאמרינן חששות הנך מכל לדקדק לנו יש ואדרבה
 לא אם ליה יהני לא הוספה בפועל שעושה וכל. המעשה אלא, הזה באיסור
  .כלל מכוין כשאין אף קעבר דבעידניה ד"למ ואיכא. המצוה על להוסיף נתכוין

 אין דודאי ג"אע בספק אף אסור, תוספת בו שיש דבדבר דחזינן כיון וממילא
 שמותר ומהפוסקים' מגמ ביה דידעינן במקום כ"א. במצוה לתוספת בזה מתכוין
 יתכן לא, שהוא גוון בכל הציצית חוטי צביעת דהיינו, הזה המעשה לעשות

 חזינן' דבגמ, לעיל שהובא מה לפי, וביותר. (ספק מחמת כן כשעושה לאוסרו
    ).מיחוש בית בה אין מצוה לשם כן שעושה במקום דאף

 ת"דר תפילין מהנחת א"הגר למה שנמנע טעם) מהכתר ראש( שהביא מה גם. ה
) ב, לד ח"או( שם א"הגר בביאור להדיא דהא, פלא דבר הוא, תוסיף בל משום
 דלא, ז"בזא ש"כו כחדא תרוייהו כשמניח אף תוסיף בל משום בזה דליכא

    .תוסיף בל משום בו שיש ד"למ אשכחנא
 חומרות בעניני א"שליט ד''דהראב שמיה דפקיע אחר, לתמוה לי יש עוד. ו

 להדיא נתפרש שכבר באותם' אפיו בזה השיטות ככל להחמיר ה"דר התקיעות
    .להלכה עיקר אינםו בהו נהגינן דלא בפוסקים
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 התירו שלא, ראשונים כמה לדעת תוסיף בל חשש בו שיש דבר הוא הרי והתם
 בדבר להחמיר שלא לחוש לנו יש אי כ"וא. ח"תקנ במקום אלא תקיעות תוספת
    .בזה נחמיר איך דדינא מעיקרא שאינו

 חששא שאינו במקום - א"שליט ד''הראב לדעת - , למעבד לן לית תנאי' ואפי[
    ] הדין מעיקר

 מן הוא שהחשש במקום תוסיף בל דאין דקאמר במאי דכוונתו לומר לנו ויש
, הרחוק ספק במקום' אפי אלא הדין מן בו שמחויבים בספק דווקא לאו, הדין

    .בו להחמיר טעם  שיש כל
 בתפילין ע"השו שיטת לגבי א"שליט הגאון'  שכ ממה יותר רחוקה בחומרא ואף
 מנהג להנהיג ראשונים של ליבם על עלה לא, התקיעות בענין דהא. ת"דר

    .כולם כדברי להחמיר
 הזרים הביאוריםו ומבוטל בטל כ"כ הזה דתכלת דספיקא ד"ס כיו תמה ואני

 הראשונים דברי כל שבטלו עד, ישרו כ"כ' תכלא'ה' שבקונט והמופרכים
    !? חשיבי כעפרא דארעאו כנגדם לאין להיות עליהם שנחלקו והאחרונים

 תורה של תכלת שהוא הדין מן לחוש דאין א דכיון"הגאון שליט הוסיף עוד. ז
 הוא דשמא לחשוש ישו הראשונים בין להכריע ראשינו להכניס לנו אין כ"או

 מן חלק לפי תכלת חוטי במנין כשמגרע תגרע בבל וקעבר  תורה של תכלת
    . הראשונים

 יש מה כ"א, תכלת שהוא לחוש אין דאי, תמיהתינו על רבתי תמיהא עוד ונוסף
    .דהא אין זה אלא כמטיל לבן לחודיה .תגרע לבל בזה לחוש

 אףו יצא תכלת של כולו דהעושה' ותוס י"רש בדברי נתפרש הרי ה"בלא אך
 בל משום דליכא איפכא ה"ה כ"וא. תוסיף בל משום בזה ליכא במנינו דהוסיף

 בל"ל כאן למיחש מסברא ומגמרא דליכא בזה טעמים עוד 22 הערה ע"וע. תגרע
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י "דהמטיל תכלת והוא אנוס ע. ליכא כלל" בל תגרע"משום חששא ד, וגם לולי האמור למעלה 
דמי להא דבדלית ליה אתרוג נוטל שאר מינים , עשות יותרקוצר השגתו ומיעוט דעתו ואין בידו ל

מינים לית ביה ' דאינו עובר דכיון דלית ליה כל הד) ק יז"ס(ז שם "ק בט"ודו, )יב, ח תרנא"או(
דכשנקרעו חוטי הציצית בשבת ואין יכול לתקנם אין .) מנחות לח(' וכדמוכח בגמ. משום לא תגרע

" בל תגרע"רמלית משום כבוד הבריות ולא חיישינן לושרי ליה בכ(, בזה אלא איסור טלטול
, שהתיר לילך בטלית שנקרעו חוטיה בשבת) מנחות תתקמד(י במרדכי "וידועים דברי ר) דאורייתא

דבעידניה עבר אף :) כח(ה "ג דמסיק בר"ואע, ולא חייש לבל תגרע, משום דאין ביטול עשה באונס
ה "ר(שפת אמת ' ועי"). בל תגרע"ה ל"ה יניח דה"ד, דל' ל סי"ביאוה' ועי(, כשאין מכוין לשם מצוה

    .שביאר טעמא) שם
ש "כמ. (ודאי אין כאן בית מיחוש כלל, מ כשמתנה שלא יהיה לשם מצוה אם אינו כתיקונו"ומ

  ).ל שם"בבה
דמניעת קיום עשה נמי הרי ) 'ה אות א"ח תנ"מנ' ועי. ה טז"ר(א "א וריטב"ואדרבה מבואר ברשב

, ע דאורייתא"דמלבד החיוב במ, כ הוא סיבה גדולה וחזקה להטלת התכלת"או. היא בבל תגרע
, "בל תגרע"ע עובר בזה משום "עוד יש לדון בזה שהיכול לקיים מצוות תכלת ואינו מקיימה לכו

כ בתכלת "א, משום דמצוה אחת הן" בל תוסיף"א דרצה לחוש לו ל"ד שליט''ולפי דברי הראב
ע אם "שבזה לכו) מב, א"ת ח"שו(ש הבית הלוי "צית לחצאין וכמחמיר טפי שמקיים בזה מצוות צי

ויש לדון עוד דשמא :) ה כח"כ בשפת אמת ר"וכ. (הולך בלבן בלא תכלת עבר משום בל תגרע
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      .פנים בשום" תגרע
 אמאי, חשש שום בזה שאין ל"דס דכיוון א"שליט הגאון דברי על שהקשינו ומה

 חובה אין עשה קיום דגבי דאף ל"דס דעתו ליישב לנו יש, תגרע לבל לחוש יש
  .היא דתכלת לחוש לנו יש תגרע דבל ת"ל חשש לגבי מ"מ, זה לחשש לחוש

 דתכלת, לעיל דבריו בכל א"שליט להגאון ל"דס דכיון, לתמוה לנו יש תו כ"וא
 קעבר מינייהו מחד עצמו המונע כ"א, תוסיף בל לגבי חדא מצוה חשיבא ולבן
 בלא בלבן הולך אם ע"לכו שבזה) מב, א"ח ת"שו( הלוי הבית ש"וכמ[ תגרע בבל

    :]כח ה"א ר"בשפ כ"וכ. תגרע בל משום עבר תכלת
 דתכלת לחוש לנו יש מיהת" תגרע בל" דלגבי א"שליט להגאון ל"דס כיון כ"וא

 הטלת לחייב גדול יתד בדבריו סמך הרי, דתורה תכלת היא היא א"הפורפור
 ספק משום לחיובא מספיק חשש כאן שאין לטעמיה דאף. (הזה בזמן תכלת
 ללאו לחוש מספיק חשש כאן ל דיש"הא ס מ"מ, דאורייתא עשה מצוות

    ")תגרע בל"ד דאורייתא
  
 הגאון לדברי, חדש חשש כאן להעלות אמרתי, למילין קנצי אשים לא עוד. ח

 וחש דהטועה א"שליט ד''להראב ל"דס למאי' דלכאו, א"שליט ח"העה ד"ראב
 לנו היה קרוב יותר כ"א, תוסיף לבל לחוש לו יש, מצוה בזה ומוסיף רחוק לדבר

  . הזה הגדול החידוש הוראת מעצם מאוד ולהתרחק" תוסיף בל"ל לחוש לפלפל
 לא"ב ז"ה, תורה באיסור כדת שלא פרט שהוסיף ד"בי, ם"הרמב לדעת דהא

 בכלל שהוא ויאמר העוף בשר יאסור ואם) "ט, ב ממרים( ם"הרמב כ"דכ". יוסיף
    ". מוסיף זה הרי התורה מן אסור והוא הגדי
 פרטים מתוספת ולהתרחק לחוש לדון מקום היה א"שליט ד''הראב לדעת ז"ולפי

  .והאחרונים הראשונים לב על עלו ולא ידענום ולא שמענום שלא, תורה באיסורי

 א"ח קנייבסקי שליט"הסכמת הגר
 לא הן, בזה א"שליט קנייבסקי ח"הגר מדברי שהביא בעל הקונטרס מה בענין
 שלא שאלתם על תשובתו מתוך להוכיח אלא לנו איןו נשאל מה על לנו נודע

 גבי דהיינו. דיבר בוו ל"ז א"החזו מרנא של בזמנו שהיה צבע אותו על אלא היתה
    .ראדזין של הדיונון
 – תורה של התכלת חלזון כלפי דבר שום, ומדבריו מדעתו שמענו לא ואכתי

 לנו נודע דבריו ומתוך. כלל ה"זללה דמרן שולחנו על עלתה שלא, א"הפורפור
    .לפרטיה א"הפורפור נידון הובא לא א"שליט ח"לפני הגר שאף

                                                                                                     
ויש מקום לפלפל ולדמותו לדברי . בהוראה קבועה לבטל מצוה תמיד יש  לחוש יותר לבל תגרע

 . בל תגרעד לביטול מצוה הרי היא ב"ם דהוראת בי"הרמב
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 דע מה שתשיב

 לז
 

, השואלים מן לאחד, א"שליט ח"הגר שאמר איך 23,שמענו באזנינו ואדרבה
    .בהטלתה הרי הוא ודאי מחויב, שזוהי התכלת ל"דס דמאן

א אשר גם "וכאן המקום לצרף מכתיבת יד תלמידו הגאון רבי אליהו מן שליט
  .ל"א כהנ"ח שליט"היא ידים מוכיחות בדעת הגר
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 .וניתן לבירור ) מוקלט ומוסרט(ל מתועד "הנ  
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