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 בענין תשובת מרן הגריש"א זצ"ל

 

תכלת לגמרי. רק כתב שאיזה דברים לא נתבררו לגמרי, כמש"כ התשובה אינו שולל את ה

מה עם ההמצאה הנ"ל שהמציאו חוקרי זמנינו אם גם עליה חל  ואנא לא ידענאבפירוש "

ושמעתי בעצמי מהרב השואל  הטענה הנ"ל". וסובר שאין לסמוך על מה שהחוקרים טוענים.

שליט"א שכל שאלתו רק היה אם יש לחוש לחומרא לדברי החוקרים שאמרו שמצאו את 

החלזון. ולא היה השאלה על ת"ח שבירר מעצמו מתוך הסוגיות ומשאר ראיות שמצא את 

 החלזון. ולפ"ז מובן למה כל תשובת הגריש"א זצ"ל היה מוסב רק על "דברי החוקרים".

 

שבתחילה היה האדמו"ר מראדזין  ,העיר שסדר השתלשלות הדברים שכתב בתשובהעוד יש ל]

 בואח"כ חוקרים ]כנ' כוונתו להרב הרצוג[ ואח"כ עוד חוקרים, אינה מדוייקת כ"כ, שהרי הר

וכולם אמרו  - אברהם הרופא והחוות יאיר והרש"ר הירש כולם היו לפני האדמו"ר מראדזין

מש"כ, שלא עיין הגריש"א בסוגיא זו, וכל תשובתו היה רק שהחלזון הוא הפורפורא. וע"כ כ

 מופנית כלפי השואל ששאל "אם יש לחוש לדעת החוקרים".[

 

גם לשיטת  אבל מי שיודע מתוך ראיות מהסוגיות שהוא מצא את החלזון ודאי חייב ללובשו

של מרן הגריש"א  מגדולי תלמידיו, כמבואר במכתבו של הגרמ"מ קארפ שליט"א, מרן זצ"ל

 זצ"ל.

 

 

 

 

 

 ע"תש שבט יתרו פר' ק"עש

 ד"בס

 

, ספר-קרית מפה א"שליט טבגר אליהו 'ר לחכמתו קודמת יראתו ג"הרה הן
, זו מצוה קיום על נפשו ומסר, התכלת בענין רבים מאמרים לכתוב זכה

 שיטתו ובירר התכלת עושין שממנו החלזון לגלות זכה אף ולשיטתו
 ממני נעלמו כי בדבר להכריע אוכל לא ואני, רבים במאמרים בהרחבה
 במדרשים שמבואר זה חלזון לגילוי שנוגע מה ובודאי החכמה מעינות

 ביתר נתעוררה צדקנו משיח לביאת סמוך שכעת רואים ד"בס אך. שנגנז
 לברר פ"עכ או זו מצוה לקיים גדול וחשק בציבור גדולה התעוררות שאת

 זו מצוה אור שהפיץ א"שליט ח"להרהמ גדול וזכות, לפרטיהן הלכותיה
 ואף, בזכותו לקיימה משתוקקים רבים ואף ,אמריה בבירור לפרטיה

 מרן כהוראת התכלת ללבוש לחייב אפשר אי טעמים מכמה שלמעשה
 ויצא הלכותיה לברר שזכו אותם בודאי מ"מ א"שליט אלישיב ש"הגרי
 פנים בושת של מושג ואין לקימה צריכין ההלכה בירור פ"ע כן להם

 אין אם גם לקיימה להדר פ"עכ נפשו שחשקה מי וגם, ההלכה בקיום
 בזה יש מצוה וחיבוב הידור בודאי הרחוק ספק צד על ואף, בכך מחוייבין

 א"שליט ח"ההמ ידי ולחזק, יישר טבא לפעלא אמינא ולכן, שכרו וגדול
 נזכה זה ובזכות לאשורה הלכותיה ובירור תכלת מצות בהפצת שימשיך
 .ומאמרה אמיתתה שיורנו צדקנו משיח בביאת בשלמות לקימה

 
  ולומדיה המצוה לכבוד ח"באעה ז"וע

 קארפ מרדכי משה
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