


 בס"ד

ים“' לס' יום ג ְהיּו ְקֹדשִׁ  , תשע"ג לפ"ק”יֶהםֵלאֹלֵק  יִׁ

 

 ר' ישראל צבי ברוידא שליט"א אבדק"ק שערי אורה, מוה"ר לכבוד הרה"ג

 , ואענה לפי עניות דעתי בעזה"י:והנעלה היקר "ט, קיבלתי מכתב מעכ"תאחדשוכ

. ובענין הצבע כתבתי ראיות (shade)ענין של חזקות הגוון  ויש  (colorנראה שיש לחלק כאן בין ב' דברים. כי יש ענין של צבע )

. רק מצאנו צריך איזה חוזק של כחולבחז"ל נו לא מצאולא צבע אחר. אבל  (blue)בתחילת הקונטרס שצריך להיות כחול 
טמוני בספרו שפוני  אדמו"ר מרדזי"ןחזק ונוטה לשחרות )וכמש"כ ה א יותרלשונות בראשונים ומדרשים שרובם משמע שיה

בר' אברהם בן הרמב"ם וקצת לשונות ברמב"ם עצמו אפשר למישמע (. ו81עמ'  – בחלק ראשון של הקונטרסחול, וכמו שהבאתי 
 סוף פ' משפטים( חזקוני)וכ"מ ב שהוא יותר בהיר.

ות נגעים, דמים במראבפרטי פרטות כמו שהגדירוה )כתבתי שכיון שחז"ל לא הגדירו דבר זה,  (shade)חוזק הגוון  וממילא, לגבי
 בין חזק בין בהיר. -וכל שנקרא "כחול" נקרא תכלת  ,משמע מאוד שבאמת אין קפידא בזה (וטריפות הריאה

אינו מעכב, ( shadeהחוזק )ששאין הצבע מעכב רק  להביא מדבריו ולא היה כוונתי כן להדיא. "ז שכתבע"ז הבאתי דברי הרדב
 .”כך כל שחור שאינו ויש הרבה שחור שהוא תכלת גוון שיש“וכלשונו: 

, דהיינו ”כשרה - למעליותא אישתני“התכלת קאמר  שאחר שבדקו( א"ע מג) מנחותבגמ'  זה לכאורה מבואר והעירוני שדבר
ודברי  הנ"ל גם הראדזינ"ר הביא ראי' זו וגם הביא דברי הרדב"זועדיין כשרה היא. ע"י הבדיקה שאחרי שינוי במראה התכלת 

 :)סוף פ"ב( וז"ל במאמר פתיל תכלת זק דבריו.ר"ד פארדו )על הספרי( לח

 ירוק דהיינו לשחרות הנוטה( בל״א בלא׳׳ה) א"אירנד מראה היא שרשה כי בפרטות התכלת מראה שורש נתבאר הנה“
 ודיהה וכהה עזה יש עצמה זו במראה גם כי ולהיות(, בל״א גרי״ן) בלע׳׳ז ויר׳׳ד מראה כעין מעט בי׳ ופמוך קצת שחורי
 לכוון לצמצם א״א דהרי בתכלת כשרה מצומצם בגבול אחת מראה דדוקא למימר ליכא ודאי והא מדרגות כמה ממנה
 תורה הצריכה ולא ליה ניחא למיעבד דמצית היכי וכל עביד רחמנא דאמר כרחך ועל מצומצם אחד בגבול המראה תמיד

 בתכלת כשרה אחת מראה דוקא דלאו להדיא מוכח וכן יעו״ש:( יז) בכורות' כבמס דוקא מצומצום אחד בגבול מראה
 השני׳ וגם כשרה הראשונה דמראה הרי.  יעו״ש פסולה לגריעותא כשרה למעליותא אישתני( מג) מנחות הש׳׳ס מסוגית

 ז״ל פארדו למהר״ר רב דבי הספרי מדברי מבואר וכן יעו׳׳ש' בתשו הרדב״ז בדברי מבואר הוא וכן כשרה דמעליותא
 ”.יעו״ש התשובה שער בקונטרס לקמן ה"אי שאביא

אינו ברור  ,”...והחלזון התכלת מראה שנשתכח כמו, תולעת שני של מראה מאתנו דנשתכח ויתכן"ז"ל מש"כ האור שמח 
לא באמת , שולדוגמא). המדוייק נשתכח גוון, ולא שהאו אופן הפקתו ראיתושנשתכח עשיית מפשוט כוונתו, אבל יתכן שכוונתו 

  .עד שא' המציא שיהא עשייתו בשמש ולא בפנים, וכידוע שזה היה המעכב אצל הרב הרצוג.(ידעו איך להפיק צבע כחול מן הפורפורא 

מנין לו דבר זה שיהא מראה  :וגם יהא קשה – מגמ' הנ"ל , ישאר לנו קושיא)ואם האמת כדברי מכ"ת בדיוק לשון האור שמח
( שיתכן 41וכמש"כ בעמ'  עוד ראשונים ואחרוניםובפרט אחרי שהמהרי"ל והחמדת שלמה כתבו )וכ"מ ב מעכב?המדוייק 

 .(נקלב ואבל לפמש"כ מובן כוונת אפושי מחלוקת ל"ל?ו, בלבד החזרת התכלת ע"י סימני הרמב"ם

, וא"כ לא ידעתי מה ראה רק הביא ראיות שעיקר מראיתו היה נוטה לשחרותשהביא מכ"ת, )ס"ג( גם בס' שפוני טמוני חול 
 מעכב וכנ"ל()והוא עצמו כ' שאינו  .ם אותם הראיות שהבאתי בקונטרס לענין חוזק הגווןוכמדומני שהמכ"ת מזה, 

אבל שיהא צבע מדוייק מתוך צבעי  נראה שהוא פסול. וא"כ חזרנו לדין, דודאי צריך שיהא "כחול". וכל שאינו בגדר כחול
נוטה א יותר אע"פ שודאי עדיף שיה), לגבי איזה חוזק צריך לעשותו "כחול" לא מצאנו מקור ומנלן להמציא דינים חדשים.

ראשונים ב ואבחז"ל מקור ( מ"מ לא ידוע לי למכת בכורות וכדברי המדרש זכר, וגם יש בזה וכדברי הראשונים הנ"ללשחרות, 
לבטל מצוה דאורייתא  לנוובודאי אין  .בגמ' משמע שאינו מעכב( ,)אדרבה ,ורק מוזכר כענין של רמז וזכר עכבהא דבר זה משי

 משום חשש שאין לה מקור. 

 ה יחד לקיים מצוות השי"ת בשלימות,החותם לכבוד התורה ולומדיה, בתפילה שנזכ

 מאיר הלוי הלמן





 בס"ד

ְמרּו ֶאת ִמְשַמְרִתי, תשע"ג  יום חמישי לס' ְושָׁ

 

 לכבוד הרה"ג נודע בשערים מוה"ר ר' ישראל צבי ברוידא שליט"א,

 שלמך יסגי, נתכבדתי בקבלת תשובתך, ואענה כדרכה של תורה,

רוק או סגול ( ולא צבע אחר כגון יblueהבנתי מדברי מכ"ת שאינו שואל "איך ידעינן שהצבע של תכלת הוא כחול ) (א
וכדומה", דע"ז יש הרבה מקורות וראיות וכן היא המסורה, רק השאלה היא, אולי יש דין שצריך להיות יותר מדוייק 

. (וכדומה teal blue, cobalt blue, sky blueבגוון ולא רק שיהא "כחול", אלא שיהא איזה ממיני הכחול )וכגון שיש 
 ועמך הסליחה. ואם שגיתי בהבנת שאלת מכ"ת נא הודיעני,

וע"ז אענה, שהגם שאפשר לדחות משמעות הגמ' ודברי הרדב"ז, ולומר שהם דברו רק על החוזק אבל לא על הצבע 
עצמה כמש"כ מכ"ת, אבל עדיין לא ענה מכ"ת על עיקר הדבר: איך אפשר לדחות סתימת הש"ס וכל הראשונים 

ש לדבר שלא שמענו ולא ראינו? ובפרט כשמדברים על ואחרונים שלא הזכירו שצריך שיהא איזה גוון מדוייק, ולחשו
קיום מצוות עשה דאורייתא? )ואפי' אם יהא דיוק אחת בלשון הגרמ"ש זצ"ל(. היעלה על הדעת שיהא גודל החילזון או 
צבע של נרתיקו מעכב? או שצריך לצבוע התכלת כדרך גדילת הצמר? הלא לכאורה פשוט שאין לנו לחדש דינים סתם 

 אי' או מקור מש"ס או ראשונים שיהא דבר הזה נצרך. בלי שום ר

ועי' בביה"ל גבי רצועות תפילין )ס' לג ד"ה הרצועות( דכל מראה הקרוי שחור כשר ואפילו מראה בלו"י, כיון שהוא 
בכלל שחור כדאיתא בנדה )יט ע"א( דכחול הוא דיהה דשחור. ורק כשיש דין של "שחור כדיו" אמרינן שיש קפידא 

רות מסויים. וכמש"כ בביאור הלכה )ס' לב ד"ה יכתבם(. וכן בכל מקום שהצריכה התורה צבע מדוייק כגון שיהא שח
 דם נדה ומראות נגעים, האריכו חז"ל בפרטי פרטות איזה גוון צריך וכמש"כ.

לזון הוא גם מה נעשה עם דברי השו"ת מהרי"ל החדשות )סימן ה ד"ה ב(: "... למאי דכתב סמ"ג )עשה כ"ו( דאותו דג ח (ב
, בקל היה לעשות תכלת...". ובשו"ת חמדת שלמה )אה"ע ט' כג( "אין הדבר מוכרח שלא ימצא וכתב סימניןבים המלח 

הרי שהם סברו שהתכלת יכול לחזור  ז"ל".  אם נעמוד על כל הבדיקות כמו שהעתיקם הרמב"םתכלת אף בזמה"ז 
איך יוחזר ע"פ  –חה הצבע המדוייק שצריך לתכלת , ואם כדברי מכ"ת שנשתכע"פ סימני הרמב"םבזמן מהזמנים 

 סימני הרמב"ם )שלא הזכיר מהי הצבע המדוייק(, עד שיבא אליהו ויגלה לנו הדבר?

 

גם לא ענה מכ"ת על מש"כ הגה"ק מראדזי"ן זצוק"ל שמדברי הגר"ד פארדו )שנסתייע מדברי האריז"ל( מבואר שיש ג'  (ג
סא הכבוד ממש וא' אינו אלא דמיון רחוק. וא"כ מבואר ששייך כמה מיני מיני צבעים בתכלת, ורק אחד מהם דומה לכ

 צבעים )ולא רק חוזק( וכולם כשרים. וז"ל:

דנראה שאותו שהיה עולה לשבעים שנה לא היה מהמובחר שבהם, שהרי הקלא אילן היה דומה לו ולכך היה “
דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד, צריך בדיקה. והיינו דאמרינן )מנחות מג ע"ב( שהתכלת דומה לים וים 

הרי שאינו אלא דמיון קצת, ומשום הכי בעי בדיקה, כדאיתא התם בש"ס. אבל המובחרים שהן ]דומים[ לכסא 
הכבוד ממש גנוזים שם לצדיקים לעתיד לבא. ואחר שכתבתי זה דרך סברא, זכיתי ומצאתי בערכי הכינויין 

דכורא ובאימא, של הנוקבא הוא של ציצית ועליו אמרו שדומה לים, וז"ל :תכלת ישנו בשלש בחינות בנוקבא וב
ושל הזכר הוא כו' ועליו אמרו הים דומה לרקיע, והוא סוד המשכן, ויש ג"כ סוד תכלת מא"י ]מאימא[ כו' והוא 

ן את האמת אשר תכלת הגמור בסוד כסא הכבוד והוא של בגדי כהן גדול, ע"כ. עלץ לבי בהשם שזכיתי לכוי
 ”גילה לנו רבינו האר"י הקדוש זי"ע.

, מפאנו )כנפי יונה ח"ג סי' כ"א( והנה כדברי האריז"ל )שיש כמה גוונים בתכלת(, כתבו עוד גדולי מקובלים, כגון הרמ"ע
. הרי שכולם הסכימו שיש כמה מיני גוונים תורת נתןבס' הרמ"ק בשם ספר מגלה עמקות ו כן ראיתי מובא בשםו

 ים ולא אחת שהיא לבד כשרה.כשר

ויתכן דנשתכח “והאמת יורה דרכו, שעל עצם הדיוק בלשון הגרמ"ש בס' אור שמח )טומאת צרעת פרק יא הלכה ו(, שכ'  (ד
אחר העיון נראה ”. מאתנו מראה של שני תולעת, כמו שנשתכח מראה התכלת והחלזון כן נשתכח התולעת שני ומראהו

דנשתכח מאתנו מראה של שני תולעת", ואם כוונתו על הגוון  ויתכן"ת, שהרי כ' "ודאי שאין כוונתו כמו שהבין מכ
המדוייק, למה כ' רק "ויתכן" הלא פשוט שאין לנו מסורה על גוון התולעת שני. האם היה לו צד שיש מסורה על גוון 



אופן עשיית מראה  תולעת שני מה שאין על התכלת? וע"כ כוונתו פשוט כמו שכתבתי במכתב הקודם, שיתכן שנשתכח
  1התולעת שני )כגון מאיזה תולעת או איך להפיק הצבע( וכמו גבי תכלת.

 

גם מש"כ מכ"ת ש"כמה גדולים טענו שאין מסורת על הצבע", לא ידוע לי על איזה מהגדולים כיוון. שמה שראיתי  (ה
ון הבית הלוי שטען שצריך הסבר )מהגדולים בדורו של הגה"ק מראדזין זצוק"ל, וגם בדור הזה(, היו טענות אחרות: כג

אז למה ומתי התכלת נגנזה )ואדרבה, אמר "אחרי אשר כמע"ל יברר זאת היינו היה בזה דבר הנשכח והוא מצאה, 
."(. וכן בס' ישועות מלכו כתב ג' סימנים ארוכים בענין זה וטען על הסממנים ועוד נהיה מחויבים לשמוע אליו וללבשו

לא שמעתי. ואודה מאד למכ"ת אם  –ולים שיאמר שאין אנו בקיאין בצבע ושזה מעכב דברים. אבל שיהא אחד מהגד
 יודיעני מי מהגדולים שטען או שטוען כך.

 

ובאמת, כל הנ"ל הוא אך למותר, שהרי אנו יודעים בדיוק איזה צבע היה התכלת בזמן חז"ל, שבגמ' בכמה מקומות וכן  (ו
רק ע"י בדיקות. וא"כ כיון  -ע התכלת, וא"א להבחין ביניהם בעין בראשונים מבואר שקלא אילן הוא דומה ממש לצב

שידענו בראיות ברורות מהי קלא אילן, )וגם יש לנו שרידי בגדים של קלא אילן מזמן ההיא( אפשר בנקל לדעת צבע 
 התכלת ולצבוע כצבע ההיא.

ל גוון המדוייק של התכלת, ואחר שכ' ס( דן בארוכה עם הרב הרצוג בענין ש-והנה בס' עיר הקודש והמקדש )ח"ה עמ' נה
 לו הרב הרצוג ראי' הזה שגוונו כגוון קלא אילן נחה דעתו, וז"ל הגרי"א הרצוג זצ"ל שם:

"את המראה האמיתי של התכלת אפשר לדעת מתוך כך שבקלא אילן היו מזייפים את התכלת וקלא אילן הוא 
י לפני קרוב לארבעים שנה מבית עשיית הצבעים הצבע ההודי הנקרא "אינדיגו" ומזה יש אצלי דוגמא שקבלת

הכי מפורסם בעולם "פבריק די גובלין" בפאריס. דהנה קלא אילן עושה ממש מראה התכלת ... ומכיון שקבלתי 
התמונה של צבע קלא אילן תו אם ימצא בידינו החלזון נוכל לעשות בעז"ה כמתכונת המראה ההיא בחלזון 

 ובסממנים". 

"ל, שאין מקור לחשוש שגוון מדוייק יעכב, וגם ידוע לנו הגוון המדוייק של התכלת בזמן חז"ל. וא"כ ככל היוצא לנו מכל הנ
 הנראה אין בענין זה כדי לעכבנו מלקיים מצות תכלת כמצווה עלינו.

 החותם בברכת התורה ובכבוד והוקרה רבה,

 מאיר הלוי הלמן

 

                                                           
1
 הערת ידידי הגר"צ הרציג שליט"א 


