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 לכבוד מרן שליט"א,

סכמתו לקונטרס החשוב תכלא דחלזון. לחזקו שהפרפורא אין בו אפילו צד ראיתי אני את דברי מרן שליט"א בה
 ספק לומר שהוא החילזון הכשר לתכלת. ובעניי לא הבנתי את הראיות וכמו שאבאר. 

דג ממש.  , אלא הואשם ממה שהרמב"ם כתב "שהוא דג" שמשמע שלא רק דומה לדגדהנה דייקו  (א
 ]משא"כ הפרפורא ה"ה כתולעת שעל גביו כנרתיק[

אבל הרי הרבה ראשונים כתבו שהוא תולעת,  תמהתי, שאפי' את"ל כן בדעת הרמב"ם אמנם .1
)סנהדרין צא.( ז"ל חלזון "תולעת" שיוצא מן הים אחד לשבעים שנה וצובעין בדמו  שהרש"י

"ל אחד מן תא א הלכה יד( וזפרשבספרא )מצורע ה  והראב"דתכלת. עכ"ל. וכ"כ הר"ש 
)ח"א שבת סי' קצד(  הראביהוכ"כ הצבעים שבתולעת כגון תכלת הצבוע בדם חלזון עכ"ל. 

)סנהדרין צא.(  היד רמה)סוף פר' כי תבוא פ"ז יא( וגם  המתנות כהונה ועץ יוסףוכ"כ 
. עכ"ל. כשכתב וז"ל י"א חלזון "תולע" שיוצא מן הים אחת לע' שנה וצובעין בדמו תכלת וכו'

והרמ"ה שם רק חלק עליהם וס"ל שבסוגיא בסנהדרין שם מדובר בחילזון שביבשה שאינו 
לתכלת, אבל לא מצאנו שחלק עלייהו בפי' דחילזון דתכלת ולומר שאינו תולעת, ומשמע 

כ כל הראשונים האלו נגד הדיוק ברמב"ם ה"ה לכה"פ מעוררים וא" -שמודה להן בזה. 
 ספיקא דדינא ממש.

)כלים פי"ב מ"א( כתב שהוא תולעת שגדל על גביו כצדף של גופיה בפיהמ"ש  םשברמב" .2
ברזל. ובקונטרוס הנ"ל כדי שלא יהיה סתירה ברמב"ם האם הוא דג או תולעת פירש 

של חילזון הפסול וכרמ"ה. אמנם הסוג הפסול  שהרמב"ם בפיהמ"ש מדובר על סוג שני
, אבל בפיהמ"ש שם להדיא מדבר על א ברמ"ה שהוא פסול שהוא ביבשהשברמ"ה הרי להדי

הימי" הנקרא חלזון. עכ"ל.[ וב' סוגי חילזון חילזון שבים. ]וז"ל הפיהמ"ש הצדף של בעלי חי "
כתב  ה הרי להדיא בר"ש )שם בכלים( שג"כבים ושאחד מהם פסול עוד לא שמענו. וחוץ מז

שהוא התולעת  כלשון הרמב"ם שהוא "דג שבים" )ולא כתב שדומה לדג שבים( ואפ"ה כתב
צובעים תכלת ומשוי ליה מנא  שיש ע"ג מלבוש הנרתיק. דז"ל הר"ש חלזון "דג שבים" שמדמו 

י"ל שלדבר אחד וכו' עכ"ל. וא"כ ירד כל הדיוק ברמב"ם, והרמב"ם ביחד עם הפיהמ"ש 
. ועוד שמנין לחדש שהרמב"ם חולק על כל הראשונים הנ"ל, רש בלשון הר"שניתכוונו וכמפו

 -שי"ל כגר"א )כלים פי"א א( וז"ל שכל שבים מין דג הוא כל דמות שיהיה לו עכ"ל. חוץ ממה 
 להוכיח עוד מסייעים א"הגר דברי מ"ומ.  ל"וכנ לכן צ"א אבל. לתרץ הביאו ל"הנ ונטרוסקבש

ק הרמב"ם לשיטתו ויסיבה לומר שהרמב"ם חולק על שאר הראשונים. ושא"כ מד שאיו
 בפיהמ"ש וכנ"ל.

 תכלת דומה לים. ]משא"כ פורפורא[.דשהרי חילזון הקשו שם  ועוד (ב

( שצורתו 5אבל דומה לים אין ר"ל שצורתו דומה לים, וכדדייק בקונטרוס שם גופא )בעמוד ז הערה 
ה"ה מש"כ "דברייתו" ]דומה לדג[ אלא מש"כ שדומה לים פי' הוא כמש"כ ברש"י שם דר"ל מראה גופו 

אר ]קרקעית[ הים ]ושבמציאות כ"ה פרפורא שמה"ט לש ל שכשמסתכלים עליו הוא נראה דומהור"
על קרקעית הים[. ובקרקעית הים נקרא ים וכמפורש  ברד"ק )ישעיהו פי"א פ"ט( קשה למצאו על 

ש הרד"ק וז"ל מקום המים יקרא ים, המים הממלאים אותו המקום עד הפסוק כמים "לים" מכסים, ופיר
בים גופא. וראיתי תמונה  וי שיש ע"ג ירוק שממשצעכ"ל. וגם מ .שמכסים אותו שלא יראה קרקע הים

 עד שקשה למצאו בים מה"ט. הפרפורא דומה לים כ"כ -בזה. ובקיצור 
 אינו דומה לדג. הקשו ש ועוד (ג

אמנם לפי הגר"א הנ"ל ]שכתב וז"ל  שכל שבים מין דג הוא כל דמות שיש לו[. א"כ לכאו' הפי' כאן הוא 
אה כמין שבים. ועוד שהרי האבן עזרא )תהלים פנ"ח פ"ט( ז"ל שנראה כמין שבים. והפרפורא הרי נר

שבים, שבלול והוא כדמות דג. עכ"ל. ]ונראה שר"ל שדמות גופו שבתוך הנרתיק נראה כמין בריה 
שהוא בדמות דג, א"כ  כשבא להסביר את צורת גוף השבלול מתארו עזרא וכגר"א הנ"ל[, ואם האבן

ג"כ י"ל כן.[ ועוד שצורת הפורפורא עם הנרתיק שלו יחדיו ג גם שבלול הפרפורא שחז"ל אומרים שכד
]הראו לי תמונה של דג ליד פרפורא שאכן נראה כן. שכמו ראש מכאן וזנב מכאן הצורה סה"כ כדג. 

בצורת הנרתיק[. ולא כתוב שדומה לדג בסוג חומר שממנו עשוי, אלא בצורתו וכדפרש"י, וצורתו היא 
 נרתיק הוא ממנו. וכלל צורתו עם הנרתיק ה"ה כצורת דג.כולו יחדיו עם נרתיקו, שגם ה
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 ועוד הקשו שפרפורא חי רק ז' שנים וחילזון חי ע' שנה.  (ד

ובעניי לא ראיתי היכן כתוב שהחילזון חי שבעים שנה, שבגמ' רק כתוב שמין החילזון עולה פעם בע' 
ה ההיא. ומה שעולים שנה, אבל מתרבים ומתים ורק פעם בע' שנה עולים לחוף אלו שחיים בתקופ

פעם בשבעים שנה בשו"ת הרדב"ז )ח"ב סי' תרפה( מבואר שהיה הנהגה מיוחדת שהיה קיים בזמן 
בית המקדש וז"ל ואחר שגלו לא היה עולה וכו' עכ"ל. )ובקונטרס הנ"ל לא הביא שום מקור לומר 

 שהחלזון חי שבעים שנה(.
ן הש"ס והטוב ירושלים שם, שהחלזון היה בו ועוד הקשו שבירושלמי )שבת פ"א ה"ג( לפי פי' הגליו (ה

 גידין ועצמות. ]ופורפורא אינו כן[.

אמנם בפני משה שם פירש בירושלמי להיפיך שחילזון אין בו גידין ועצמות וז"ל הפני משה, וחלזון יש 
לו גידים ועצמות בתמיה, והרי מין תולעת היא וכו' עכ"ל. והרי מבואר שגם  פשיטא ליה שכל 

טא שאין להם גידין ועצמות. ונמצא א'( שפירשו שחילזון הוא תולעת פשי)הנ"ל באות  הראשונים
משמע כפי' הפ"מ ודלא כפי' הגליון הש"ס  נ"ל ]ושי"ל שכ"ה גם לרמב"ם וכנ"ל[שמהארשונים הרבים ה

 הלן, אז גם לטוב ירושלים וגליון הש"סוטוב ירושלים. ]ובאמת לפי דברי רבינו דוד פארדו והאריז"ל דל
 לא קשה די"ל שהוא סוג תכלת שונה. עי' להלן[.

 ועוד הקשו שרמב"ם כתב שדמו דומה לדין ששחור. (ו

אמנם הנה רש"י )חולין פט.( פירש וז"ל ומראית דמו דומה לים עכ"ל. ומראית הצבע של הפרפורא 
כ כשהיא ביורה דומה לים )עד שבספרי טבע של גוים דלהלן כותבים שדם הפרפורא דומה לים(. ומש"

הרמב"ם )הלכות ציצית פ"ב ה"ב( דמו שחור כדיו, פרפורא כ"ה שיש וריד שחור העובר בתוך המהוב, 
 pliny the elder, the natural history boook ix the natural history of)וספרי טבע של גוים הנקרא 

fishes chap. 60 translation: John Bostock, m.d, frs. H.t. riley esq,b.a 1855) ור טוענים שווריד שח
זה הוא המקור של הצבע )וראיתי צילום של זה. וגם במהירות הכל נהיה סגול כהה קרוב לשחור. 
ושא"כ י"ל שרש"י ורמב"ם לא פליגי אהדדי אלא שתלוי באיזה שלב, או שרש"י דיבר על כלליותו 

וא"כ אם החילזון הוא  כשביורה שכצבע הים, והרמב"ם דיבר על הווריד השחור שהוא מקור הצבע,
 שנחלקו. עי"ז אצ"לרמב"ם, ושפרפורא מדויק גם כרש"י. וגם כ

ועוד שהבאה"ל )סי' לב ס"ג ד"ה יכתבם( הסתפק האם כחול נקרא רק שחור או אפי' נקרא שחור כדיו. 
עפר שאיננו מעורב היטיב במים הוא צבע של  בע שלאיתא שגם צ ובירושלמי סוטה )פ"ב ה"ב דף י:(

א"כ בסגול כהה שקרוב לשחור צ"ע בדעת הרמב"ם האם נקרא שחור כדיו, אבל לרש"י בוודאי דיו. ו
מוכח שכפרפורא וכנ"ל, וגם את"ל שהסגול הכהה אינו נקרא שחור כדיו מ"מ, הוריד העובר בו שהוא 

 מקור הצבע ה"ה שחור.
ורא הוא בין צור ועוד כתב שלזוה"ק )לפי האריז"ל ודלא כרמ"ק( החילזון הוא בכנרת משא"כ הפרפ (ז

לצידון. ותירץ עפ"י הרמ"ה הנ"ל שיש ב' מיני חילזון שיש חילזון לתכלת, ויש חילזון שאינו לתכלת, 
 ינו כשר לתכלת. עכ"ד.וא"כ י"ל שהחילזון הכשר לתכלת בכנרת, והפרפורא הוא הסוג שא

דומה לתכלת והתפלאתי מאוד בעניי. שהרמ"ה מעולם לא כתב שיש עוד גם דג חילזון שעושה צבע 
שמענו  שפסול, שהרמ"ה רק כתב שהחלזון שבסוגיא בסנהדרין שם הוא ]שבלול[ דיבשה ]שמעולם לא

 חידש לא מעולם אבל.  בצע עושה שאינולזה אומר שאינו לתכלת שהוא חילזון דיבשה שעושה צבע[ ו
 כזה איןש ה"מהרמ משמע יותר ואדרבא.  לתכלת שפסול כתכלת צבע העושה דים חיזלון לומר שיש

לא לתכלת וכמבואר בדבריו דיבשה  החילזון ורק,  כשר מ"מ דים שחיזלון ה"מהרמ ויותר משמע. דבר
 למעיין בדבריו. 

וה"נ מוכח שמכיון שיש חילזון בים בצור וכמפורש בשבת )דף כו.( א"כ מדוע רק גזרו אטו קלא אילן 
ו דבר של תכלת בחילזון דים שצבעהלא הוו"ל לגזור אטו החילזון דים שבצור. אלא ע"כ שאין כזה 

דוד פארדו ובשם האריז"ל שהבאתי להלן יש כמה סוגי תכלת  כתכלת ושאע"פ פסול. ]אלא שלרבינו
 שכולם כשרים וכדלהלן[.

ועל עצם הסתירה שהביא שלזוה"ק החילזון בכנרת משא"כ לגמ' שבת )כו.( הוא בין צור לצידון. הנה 
"ל בעהמח"ס חסדי דוד על התוספתא )בפ' ברכה עה"פ ושפוני בספרי דבי רב לרבינו דוד פארדו זצ

טמוני חול פיסקא שנד לג יט( הביא מהאריז"ל שיש ג' סוגי תכלת, שהמובחר השתמשו לבגדי כה"ג 
וכו'. עכ"ד.  והוא נגנז לעת"ל )וכמש"כ במדרשים( והסוג שהשתמשו לציצית, עליו נאמר שדומה לים,

י )וכמפורש בספרי וכו'( א"כ איך רואים בכמה גמרות זמן ר' יוסן שמכיון שהתכלת נגנז בומוכיח כ
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יו י"ל שיש סוג מהג' סוגים שלאמוראים עדיין היה תכלת אלא ע"כ כנ"ל שיש כמה סוגים עכ"ד. ולדבר
בכנרת ויש סוג שבצור, )ובספרי מדויק קצת שהזכירו העובדא דר' יוסי היה בדרך לצור שהנ"ל 

ומ"מ כל סוגי התכלת האלו הבואר שם שכשרים הוא מקום התכלת(. כשהזקן א"ל שיש תכלת, דצור 
רגות לתכלת. אלא שמבואר שכ"א בגוון קצת שונה והיו רגילים להשתמש בו למצוה אחרת, והיו בג' ד

בכוונת ספר הקנה שהובא בקונטרס הנ"ל, שבאמת היו כמה סוגי תכלת  העליונות שונות ע"ש. וכן נרא
מר שהיה תכלת חילזון דים הפסול לתכלת, שא"כ הו"ל לגזור אטו אלא שכולם כשרים. שקשה לו

 חילזון זה אטו קלא אילן שרק צמח, וכנ"ל.
 "ל וכו'.צומה שטענו שכמה פעמים התנגדו לתכלת וכגון הרדזינר ז (ח

נז )וכמש"כ בספרי ( שהתכלת נג1הנה הטענת נגד התכלת של האדמו"ר מרדז'ין זצ"ל, היו בעיקר 
הנה החסדי דוד ובשם האריז"ל כבר תירצו זאת וכנ"ל באות הקודם. וכן להדיא וובמד"ר ותנחומא(. 

ת מצוי, כ"ש למאי דכתב במהרי"ל החדשות )סי' ה ד"ה ב( ז"ל דשמא יחזור דבר לקילקולו  שיהא תכל
סמ"ג )עשה כו( דאותו דג חילזון הוא בים המלח וכתב סימנין, בקל היה לעשות תכלת וכו' עכ"ל. וכ"כ 

דב"ז )ח"ב סי' תרפה( ז"ל ואפשר שעד היום הוא מצוי אלא שאין מכירין אותו או שאין יודעין בשו"ת הר
עד היום הוא )המאיר לארץ ט:ו אות מא( וז"ל ואפשר ש וכ"כ המלבי"ם בארצות החייםלצודו וכו' עכ"ל. 

תכלת( שמכיון שהראשונים עין לספר בהקדמה )( שבית הלוי 2מצוי אלא שאין יודעים לצודו עכ"ד. 
הכירו את זה, ולא לבשוהו, ה"ז ודאי ברור שאינו תכלת ולא ספק. עכ"ד. אמנם ברמב"ן על התורה 

)וקונטרס אחד )שמות פכ"ח פס' ב( וכ"ה בספרי הסטוריה רבים שנכתבו במשך קרוב לאלף שנה 
ליקט את שמות ספריהם בזה( שמי שנמצא אצלו תכלת אחת דתו להמית כמורד במלכות, שתכלת 
היה רק למלכים. וז"ל הרמב"ן שם והתכלת גם היום לא ירים איש את ידו ללבוש חוץ ממלך גוים 

 פש.עכ"ל. וא"כ אין ראיה ממה שהראשונים לא לבשו התכלת שהרי הוא פיקוח נ
שמי שאינו תולה תכלת בבגדו הוא מבטל מ"ע    והנה תוס' בבמ"צ )דף סא: ד"ה שתולה( כתבו

דאורייא. ]ואע"ג שבמנחות )לח.( איתא שהתכלת אינו מעכב את הלבן )וכ"כ הרמב"ם ציצית פ"א ה"ד, 
 שספקוכן בשורש יא( ושא"כ הבגד כשר ואינו ברכה לבטלה, מ"מ מבטל מ"ע דתכלת[. ודעת הגר"ח 

שבזה אין דין דספק דאורייתא  -ימנו ישאר בספק האם נתקיים מצוה דאורייתא שגם אחרי שיקי
להחמיר, אבל מכיון שהמ"ב בכמה ספיקי אתרוג ועוד דברים כתב שמספק יטלנו בלי ברכה, א"כ לכאו' 

 ה"נ בתכלת, דמ"ש.
כל הקושיות בטוב ירצו שם את , וכמדומה שתוכמעט כל הנ"ל ליקטתי מקונטרס שאברכים כתבו בזה

 .הביא א"טישל שמרן לטענות בנוגע שכתבו מה את משם יליקטת רק ניואטעם 
, לצאת מידי ספק דאורייתא. ולעשות כמו שפסק וסתם בתנאיוא"כ בעניי אינני יודע מדוע לא ללבשו 

 המ"ב )סי' ט סק"ז( וז"ל שני חוטי לבן ושני חוטי תכלת עכ"ל.
ה והנה מצאנו מוסג דמקום הניחו לו אבותיו להתגדר בו בחולין )ז.( שגדולי עולם בדורות קודמין לא הי

להם הזכות ודוקא בדור אחרון הגיע הזמן לכך וכמפורש שם בגמ' בחולין. וא"כ אע"פ שמתמיה, מ"מ 
ר בגמ' בחולין הנ"ל שזה לא טענה הפוטרת ושלכן כשאיני יודע הטעם לא להתחייב בזה מספק מבוא

 דאורייתא ]אא"כ מטעם הגר"ח אבל כמ"ב לא נראה כן. וכנ"ל[. מה פוטרני.
אני לובש תכלת הפרפורא רק שאני מסתיר החוטי תכלת ]משום יוהרא וליזהר קצת גם בלא והאמת ש

 להוציא לעז על הראשונים ושגדולים אינם עושים. אמנם יש גדולים האומרים שלא נכנסו לסוגיא[.
רואה גדולים שאינו לובשים אותו. ומ"מ מכיון שאינני  גם איני מורה לאחרים אלא אומר להם שאני

דוע לא ללובשו, ובאמת גם ליבי נוקפי מה"ט גם על טלית גדול שבו אינני לובשו. ושמחתי מבין מ
 לראות שמרן כתב בזה, אבל עדיין איני מבין מדוע לא ללובשו וכנ"ל.

 
 המצפה ללמוד מרבינו שליט"א.
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